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برای مطالعه ی هر مطلب بر روی عنوانش در فهرست باال کلیک کنید و برای بازگشت دوباره 
به فهرست مطالب، بر روی لوگوی نشریه در سمت چپ و پایین صفحات کلیک کنید.
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* این نشریه خود را به عنوان تریبونی برای طرح، نقد و بررسی مسائل مربوط به خلق ها در ایران معرفی 
می کند و تالش خواهد کرد سهمی در پیشبرد مباحث مربوطه  داشته باشد.

* این نشریه چنْدزبانی خواهد بود به این معنی که نویسندگان به هر زبانی که مایل باشند می توانند مطالب 
خود را در این نشریه درج کنند و ضمنا این نشریه نام خود را به زبان های مختلفی بر روی جلد نشریه 

طراحی و تداعی کرده است و هیچ کدام از معادل های زبانی را به عنوان نام نشریه اولویت نداده است.

* بنیان گذاران و دست اندرکاران این نشریه هر کدام نظرگاه های مختلف اما هم سویی در مورد مساله ی 
خلق ها دارند و تالش هایی مستقل در این زمینه داشته اند اما اکنون با توافق جمعی برای همکاری مشترک 
در این زمینه امیدواریم این نشریه نقطه ی آغازی برای همگامی  و هم  نظری گسترده تر باشد و زمینه ی 

عمل مشترک را هم هر چه بیشتر و موثرتر فراهم کند. 

* این تریبون به هیچ حزب، سازمان، ارگان دولتی و اِن جی اویی وابسته نیست و نویسندگان و دست اندرکاران 
نشریه به طور داوطلبانه و بر اساس خط مشی و رویکرد نشریه همکاری خواهند داشت.

* از همگی دوستان و یاران و رفقای عالقمند به مشارکت در این نشریه خواهشمندیم که با ارسال آثار 
و انتقال پیشنهادات و انتقادات خود ما را یاری دهند و در پخش مناسب این نشریه با ما همکاری کنند. 

* این نشریه زیر نظر هیئت تحریریه اداره می شود و در هر شماره به تناسب از همکاری رفقای مختلفی 
بهره خواهد جست. 

* برای تماس با ما از طریق ایمیل، کانال تلگرام، توییتر و فیس بوک به آدرس های زیر مراجعه کنید:

Tribunmag@gmail.com

Twitter: @TribunKhalghha

Telegram: @Tribun_Khalghha

Facebook: @Tribunmag

تریبون بررسی مسائل خلق ها در ایران
شماره ی سوم - شهریور ۱۳۹۷

https://t.me/tribun_khalghha
https://www.facebook.com/Tribunmag/
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 اول: آنچه شاید شما نچشیده باشید

 قبل از این که دانشگاه بروم به جرات می توانم بگویم حتی یک کلمه هم 
فارسی حرف نزده بودم. نه این که بلد نبوده باشم. آنقدر برنامه کودک و 
سریال و اخبار و کتاب به فارسی دیده و شنیده و خوانده بودم که هیچ 
مشکلی با فهم فارسی نداشتم. اما وقتی فکرت به یک زبان دیگری کار 
می کند، حرف زدن به زبان دیگری یکی از دشوارترین کارهای دنیاست. 
از بحران های آغاز تهران آمدن م این بود که  برای همین بود که یکی 
برای فارسی حرف زدن کلمه پیدا نمی کردم. نه این که نداشتم. المصب 
باال نمی آمد و در زبانم نمی چرخید. مخصوصا وقتی زیاد عصبی یا زیاد 
خوشحال می شدم، این حالت قفل شدن تشدید می شد و ناخودآگاه میان 
فارسی حرف زدن تکه پرانی هایم به تورکی بود و خالصه وضعیت شلم 
شوربایی بود. رفته رفته و با تمرین و تکرار، گوش دادن و تقلید کردن و 
ادای دیگرِی فارسی زبان )که آن موقع احساس می کردم در هر جنبه ای 
بزرگ تر از من است( را در آوردن، این مشکل نصفه و نیمه حل شد. کار 
بگویم،  فارسی می توانستم بحث کنم و طنز  ابزار  با  به جایی رسید که 
به  را  اصلی  زبان  حریف  یک  پوز  و  بیاندازم  راه  کل کل  کنم،  مزه پرانی 

خاک بمالم.

اتفاق  تنها به صورت ترجمه  زبانی  به ظاهر تقویت  این فرایند   اما تمام 
یک  در  و  می کردم  فکر  تورکی  یعنی  دیگر  ساختار  یک  در  می افتاد. 
مسیر  این  اما  می زدم.  حرف  و  می دادم  بروز  فارسی  یعنی  دیگر  منطق 
انباشت  عوامل  از  یکی(  تنها  )و  یکی  فهمیدم  بعدها  ذهنی،  چندالیه 
عصبیت ها و انفجارهای گاه به گاه م بود. آن هم وقتی می دیدم برای مسئله 
پیش پاافتاده ای هم چون ارتباط زبانی باید در موقعیت فرودست قرار بگیرم 
و یا حتی پوزخند هم ببینم. همه این ها را عالوه کنید بر این مسئله که 
با وجود صحبت بدون لهجه ی من، باز هم برای آن دیگری های بزرگ 
مرکزنشین، جزو همان تورک هایی بودم که در جوک ها شنیده بودند و 
آماده بودند به هر اشتباه و سوتی ای که حتی هیچ ربطی به زبان و ملیت 
من نداشت، بخندند. این خنده ها حتی وقتی من شبیه جوک های آن ها 

نبودم هم ادامه پیدا می کرد.

برای کسانی  را  تعارض زجرآور  این  نمی توانستم  بود که  آن   بدی قصه 
از موقعیت فرادست خود نیز آگاه نبودند،  که چنین تجربه ای نداشتند و 
آن ها  غالب  حتی  هیچ،  این  کنم.  پیدا  حداقل هم فهمی  و  دهم  توضیح 

بهانه جویی  با برچسب هایی چون سخت گیری و  این مسئله  از کنار  هم 
با  و لوس بازی رد می شدند. هم زبان ها و دیگر قومیت ها هم که عموما 
انتقامی ناخودآگاه )که البته از قدرت منطق سرکوب است( زمین بازی را 
ترک کرده و به حلقه های خودشان خزیده بودند و محفل های خودی شان 

را تشکیل داده بودند.

 یادم نمی رود وقتی دانشجوی هم زبانی سر کالس ریاضی با جمع کردن 
تمام قوای ش سوالی در مورد مطلبی که استاد توضیح داده بود، به فارسی 
پرسید. جوابی که استاد داد میخ کوبم کرد: این همه درس خواندی مگر 
کالسی  هیچ  سر  دانشگاه  دوره  آخر  تا  دانشجو  آن  نیستی؟  بلد  فارسی 
سوالی نپرسید. از نخبه های دانشگاه هم بود و االن ره سپار آمریکاست. اما 
بعید می دانم ضربه ای که از آن مواجهه خورده باشد را هیچ گاه و در هیچ 
محیط و فرهنگی بتواند فراموش بکند. حقارت نفهمی، فرودست بودن، 

فرق داشتن و وصله ناجور بودن.

اینجا آوردم تنها مشت کوچکی از خروار خروار تحقیر   همه ی آنچه که 
و توهینی است که هم زبان های من و البته دیگر قومیت ها و ملیت های 
فرودست علی الخصوص آن ها که در جماعت هایی با اکثریت فارسی زبان 
من  می شوند.  مواجه  آن  با  می کنند،  زندگی  مرکز  آن ها  همه  از  بدتر  و 
دانشجو بودم، لهجه ی تورکی نداشتم و به خاطر وضعیت خوب درسی ام 
از احترامی برخوردار بودم که مطمئنم حتی اندکی از زجر آن هایی را که 
فارسی را با لهجه یا به سختی حرف می زنند و از لحاظ طبقاتی و مذهبی 

هم تحت فشارند را نمی توانم بفهمم.

که  دیگری  جمع های  در  خوردن  بٌر  با  هم  من  و  گذشت  دوران   آن 
و  آن دوگانگی  بود،  داشتن ش  یا مدعی  ارزش های دیگرگونه ای داشت 
حقارت را فراموش کردم. اما بعدها که بیش تر در منطق قضیه غور کردم 
و نمودهایش را درست فهمیدم، عمق اثرگذاری چنین شکافی را حتی در 
تحوالت کالن سیاسی هم تا حدودی پیگیری کردم و صورت بندی های 
بروز فرهنگی یک  بودم،  مشخصی هم ساختم. آن چه من تجربه کرده 
شکاف عمیقا سیاسی بود که نباید در مصداق هایش زیاد مانور داد و به 
آن بسنده کرد. اتفاقا باید ریشه های سیاسی- ایدئولوژیک و البته طبقاتی 
قضیه را فهمید و برای نمایندگی این مسئله که در بسیاری از مناطق با 

عنوان ستم ملی، تبدیل به تضاد عمده شده است، تقال کرد.

ستم ملی: عینیت یا توهم؟ یک تجربه ی زیسته
بیژن پورنژاد
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 آن چه را در زیر می آورم مقدمه ای برای ورود و طرح بحث در باب مسئله 
ملیت ها و دفاع از وجود و عینیت چنین تضادی در ایران معاصر است که 
گاه حتی از سوی روشنفکران و فعاالن چپ نیز نادیده گرفته شده و یا آن 
را به بعد از حل تضاد اصلی طبقاتی حواله می دهند. غافل از این که شاید 
اتفاقا یکی از متغیر های تعیین کننده شرایط مشخص فعلی که چپ با آن 

روبروست دقیقا چنین تضاد های عامی باشد.

 

دوم: سیر تاریخی

 از اولین لرزه های انقالب مشروطیت و امضای فرمان تاریخی آن حداقل 
روی کاغذ مقدمات تغییر دولت استبدادی – سنتی قاجار به دولتی مدرن 
و مبتنی بر مناسبات بروکراتیک فراهم آمد. بازه ی تاریخی بین انقالب 
مشروطه و روی کار آمدن رضا خان را می توان دوره شکل گیری و تثبیت 
دولت مدرن در ایران فرض کرد. دولت مدرن مولفه ها و شاخصه هایی دارد 
که یکی از مهم ترین آن ها ساز و برگ های ایدئولوژیک چنین نهادی ست. 
این ساز و برگ ها هم چون تکیه گاهی عمل می کنند که دولت ها جدای 

از قوه قهریه، اقتدار و مشروعیت سلطه خود را از آن ها وام می گیرند.

مفهوم  برساختن  و  ملی  ایدئولوژی  وجود  بدون  ایران  مورد  در   مشخصا 
مدرن  دولت  قاجار،  دوره  در  ایران  محروسه  ممالک  مقابل  در  ملت 
نمی توانست نضج گرفته و تثبیت شود. رضا خان ابتدا با ایجاد تغییرات 
وسیع اقتصادی سیاسی هم چون ساختن نظام اداری وحقوقی جدید، ایجاد 
شهربانی و ارتش منظم و به دنبال آن سرکوب عشایر )که تنها نیروی 
در  سرمایه داری  رشد  کرد  تالش  بودند(  ارتش  برابر  در  داخلی  نظامی 
ایران را تشدید و شهرنشیتی را تثبیت کند. سپس با تاسیس دانشگاه و 
ایجاد آموزش عمومی و فرهنگستان زبان فارسی و حذف سیستماتیک 
فرهنگ ها و زبان های محلی ایالت، قومیت ها و ملیت ها قدم هایی را به 
منظور یکسان سازی و هژمون کردن مفهوم ملت و ناسیونالیزم موردنیاز 
با حلقه روشنفکران حامی اش پی ریزی  برای دولت مدرن )که قبل ترها 

شده بود( برداشت.

 به هر دلیلی که موضوع بحث این نوشته نیست آن چیزی که هسته ی 
مرکزی ناسیونالیزم موردنیاز برای دولت مدرن را در تاریخ معاصر ایران 
تشکیل داده است، ملیت، زبان و فرهنگ بازسازی و معیار شده ی فارسی 
است. یعنی بدون زبان فارسی، بدون باستان گرایی مبتنی بر وجود مفهوم 
ملت ایران، بدون جراید و آموزش رسمی مبتنی بر فرهنگ یکسان ساز 
ایران حرف زد. اگر  نام  از یک واحد سیاسی مدرن به  فارسی نمی توان 
در  شده  تشکیل  مدرن  دولت  مرکزی  هسته  که  بپذیریم  را  فرض  این 
درون مرزهای سیاسی ایران ایدئولوژی ناسیونالیزم فارسی است، خود به 
خود می توان نتیجه گرفت که همه ی ملیت ها و قومیت ها و فرهنگ های 

از آن در موقعیت فرودست و درجه دوم قرار گرفته و به صورت  خارج 
تعبیر  می تواند  تاریخ شان  نه  می شوند.  واقع  ستم  مورد  سیستماتیکی 
نه  و  باشند  داشته  آموزش رسمی می توانند  و  نشریات  نه  سیاسی شود، 
هویت فرهنگی شان به عنوان مولفه ای جدای از هویت متکی به دولت 
مرکزی به رسمیت شناخته می شود. این که ابعاد و مشخصات ستم ملی 
در ایران با سایر تاریخ ها و جغرافیاها )ترکیه در برابر کردها، اسپانیا در برابر 
کاتاالن ها، بریتانیا در برابر ایرلندی ها و ...( فرق دارد، چیزی از اهمیت 

ماجرا کم نمی کند.

 در هر حال، اکنون با یک مسئله واقعی روبه رو هستیم که خارج از اراده ی 
ما به صورت تاریخی اتفاق افتاده است. در دوره های بعد از پهلوی اول 
ایدئولوژی دولت مدرن در ایران بسیار با مذهب هم گره می خورد. ارتباط 
پهلوی اول با بخشی از روحانیان و دفاع ایدئولوژیک آنان از وی به عنوان 
با  تنها پادشاه شیعه در جهان اسالم را می توان در این چهارچوب دید. 
وقوع انقالب ۵7 هم و قدرت گیری جناح مذهبی انقالبیون هم مذهب 
به عنوان یکی از ستون های قانون اساسی و حکومت بعد از انقالب جای 
ما  نتیجه  در  ایرانی سفت می گرداند.  در مفهوم دولت مدرن  را  پای اش 
آن که وجه  )با وجود  ملی- مذهبی  ایدئولوژی  با  مدرن  دولتی  با  اکنون 
که  داریم  کار  و  سر  می شود(  انکار  حکومت  توسط  “ظاهرا”  ملی اش 
وجود  به  جدید  تاریخی  برگ  و  ساز  همین  تبعات  از  مذهبی  ستم های 
آمده اند. اما اضافه شدن مولفه جدید چیزی از بار ناسیونالیزم دولت مدرن 

کم نمی کند. بلکه شکل آن را عوض و برخوردش را پیچیده تر می کند.

 

سوم: چپ و مسئله ملی

 نخستین مخالفت های جدی علیه دولت مدرن ملی بعد از تضعیف دولت 
مرکزی در دهه بیست توسط فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات 
کمونیست های  اول  نسل  از  پیشه وری  جعفر  می گیرد.  شکل  کردستان 
ایران، اولین بار مسئله ملی را در قالب گفتمان چپ در ایران تئوریزه کرده 
است. جدای از خاستگاه های عمیقا طبقاتی این جنبش ها در آذربایجان 
و  زبان  بر  حاکمیت  طرف  از  تحمیلی  فرودستانه  موقعیت  کردستان،  و 
از دالیل تشدید و قدرت گیری این جنبش ها  فرهنگ تورکی و کوردی 
دولت های  این  که  سالی  یک  به  نزدیک  دوره  در  چنان چه  است.  بوده 
و  احیا  فعالیت شان  محورهای  مهم ترین  از  یکی  بودند  کار  سر  محلی 
بازسازی فرهنگ محلی و زبان مادری کارگران و دهقانان این مناطق و 

گسترش آموزش عمومی به این زبان ها برای آنان بوده است.

و  خاورمیانه  منطقه  بر  سرد  جنگ  انداختن  سایه  با  بعدی  دهه های   در 
سطح  به  ملی  مبارزه  مفهومی  چهارچوب  امپریالیستی،  مبارزه  اولویت 
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دولت- ملت ها تغییر می کند و چرخش ناگزیر آنان به یکی از اردوگاه های 
شرق یا غرب اتفاق می افتد. در اثر همین فضا مبارزه بر ضد ستم ملی در 
ایران نشانه های ضعیفی از خود را چه در متن های احساسی مانند کارهای 
علی رضا نابدل از شاخه تبریز فدائیان خلق و پیگیری دغدغه هایی در مورد 
ضرورت تدریس و آموزش به زبان مادری و پایان تک زبانی در ایران و 
بازاندیشی در مفهوم هویت ملی توسط این حلقه، مبارزات بقایای حزب 
دموکرات در کردستان و جنبش مسلحانه ناصری ست در خوزستان بروز 

می دهد.

آمده  وجود  به  که  نیمه ای  و  نصفه  باز  فضای  با  و   ۵7 انقالب  از   بعد 
بود، یکی از وجوه مشترک غالب گروه های چپ و مارکسیست )فارغ از 
اختالفاتی که در عرصه نظری و مشی سیاسی داشتند( دفاع از حق تعیین 
سرنوشت ملل و رسمیت بخشیدن به فرهنگ های محلی و زبان مادری 
تمام ملیت ها از بلوچستان تا آذربایجان بوده است. هواداران عرب سازمان 
چریک های فدایی در خرمشهر نشریه دو زبانه عربی فارسی النضال را 
منتشر می کردند. حتی بعد از انشعاب سازمان، فدائیان اقلیت برای مدت 
محدودی یک بولتن مستقل بنام خبرنامه ی آذربایجان به دو زبان فارسی 
و ترکی انتشار می دادند. سازمان پیکار در ارگان خود به طور مستمر بر 
حق تعیین سرنوشت ملل تاکید می کرد. سازمان زحمت کشان کردستان 
ایران )کومله( قبل از آن که اسیر اختالفات داخلی و انشعاب های پی درپی 
شود، همراه و هم سو با مبارزه طبقاتی به تبعیض هایی که بر خلق کرد 
می رفت می پرداخت و در ترکمن صحرا نیز سازمان فدائیان، از منافع ملی 

ترکمن ها دفاع می کرد. 

راست  و  مرکزگرای چپ  نیروهای  از  بخشی  و  حاکمیت  به   آغاز جنگ 
امکان داد تا در پوشش دفاع از تمامیت ارضی و یا مبارزه با امپریالیسم، 
و  کنند  نابود  را  مخالفان  و  تصفیه  را  ملی  ستم  علیه  مبارزان  و  فعاالن 
حاکمیت اسالمی سلطه مطلق خود را تثبیت نماید. شروع جنگ جدای 
از ایجاد بستر مادی برای دست باال گرفتن نیروهای مرکزگرا، با ایجاد 
زبانی،  خواست های  پیگیری  عمومی،  افکار  در  میهنی  جنگ  هژمونی 

فرهنگی و ملی خلق ها را برای حدود یک دهه به تعویق انداخت.

فرقه  از  بعد  طوالنی  سالیان  طی  در  فرودها  و  فراز  این  تمام  وجود   با 
دموکرات آذربایجان و کردستان که نمونه های پراتیک شکست خورده اما 
درس آموزی در پیوند مبارزه طبقاتی و مسئله ملی بودند، تقریبا شاهد هیچ 
اثر تئوریک جدی و قابل توجهی در این زمینه نیستیم. در فردای انقالب 
۵7 هم که تا نیروهای چپ بخواهند خود را سازماندهی کنند و در مورد 

وضعیت جدید تئوری پردازی کنند، سیل آمد و خانه ها ویران کرد.

نمی تواند  برابری طلبی،  آرمان  خاطر  به  طورکلی  به  چپ  وجود  این   با 
دشمن جنبش ملی باشد. زیرا جنبش ملی خواستار عدالت، رفع تبعیض 
فرودستان متحمل  و  به هر ستمی است که طبقه کارگر  دادن  پایان  و 
آن هستند. هر فرد یا گروه سیاسی که مدعی چپ یا مارکسیست بودن 
باشد، نمی تواند چنین مطالباتی را نفی کند و “حق تعیین  سرنوشت  ملل” 
در  بگذارد.  کنار  را  ایدئولوژیک چپ است  پایه ای ترین محورهای  از  که 
قابل  و  نزدیک ترین  نیروی چپ  مبارزاتی  همه صحنه های  و  دنیا  تمام 
اعتمادترین متحد جنبش های ملی بوده است. اما نبود بازوی نظری چپ 
که  گفتارهایی  و  تحلیلی  متون  تولید  برای  سال ها،  این  طول  تمام  در 
حداقل واقعیت مسئله ملی را به رسمیت بشناسند، عمال جاده صاف کن 
جریانات ارتجاعی و فاشیستی برای پر کردن این خال تئوریک بوده است. 
جریاناتی که اتفاقا توده های محروم، بخشی از طبقه کارگر و فرودستان 
آذربایجان، کوردستان، خوزستان، بلوچستان، ترکمنستان و ... هدف قرار 
داده اند و اغراق هم نکنم جای پای خوبی میان آنان باز کرده اند. به عنوان 
یک نمونه در دسترس هم اکنون در آن چه حرکت ملی آذربایجان نامیده 
می شود، طیف وسیعی از هویت طلبان، فعاالن مدنی و فرهنگی خواهان 
و  آذربایجان  در جمهوری  ائلچی بی  هوادارن  تورکی،  زبان  آموزش  حق 
حزب حرکت ملی در ترکیه، مدافعان فدرالیسم یا جدایی تا کسانی که به 
صورت نظری و عملی پانترک )به معنای نژادی کلمه( محسوب می شوند 
حضور دارند. این که کدام طیف دست باال را دارد فعال مهم نیست. طی 
این سال ها در تحرکات فعاالن ملی آذربایجان نمودهای فاشیستی هم 
بالشک موجود بوده است. از طرفی بهانه هایی چون حفظ تمامیت ارضی 
و دفاع از مرزهای میهن گروه های مقابل این فعاالن را هم به  ورطه نوع 
دیگری از فاشیسم کشانده است. برای این دار و دسته ایران وقتی معنا 
ملت های  و  تورکمن ها  و  کوردها  و  عرب ها  بلوچ ها،  تورک ها،  که  دارد 
دیگر اول خود را ایرانی بدانند و بعد اگر منافع ایران اجازه داد می توانند 
مطالبات سطحی و بی خطر خود را مطرح کنند. لباس های محلی بپوشند 
و  توریست ها  تا  بزنند  محلی  سازهای  و  کنند  درست  محلی  غذاهای  و 

مسافران مرکز نشین از دیدن شان قند در دل شان آب شود.

 موخره: تا زمانی که ساز و برگ ایدئولوژیک دولت سرمایه داری مدرن بر 
محور ملیت می چرخد و نمود های آن در رسانه ها، آموزش عمومی، خودی 
و غیرخودی های پنهان اما واقعی ملی و قومی به عالوه ایدئولوژی مذهبی 
دیده می شود، ستم ملی یک توهم ایدئالیستی نیست. کامال عینیت دارد 
و باید موضوع تحلیل و فعالیت یک نیروی چپ قرار بگیرد. چپ اگر در 
مبارزات خلق ها مداخله نکند در برآمدن فاشیسم و تبعات آن مقصر است. 

به قول والتر بنیامین : هر فاشیسمی گواه انقالبی شکست خورده است!
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توضیح تریبون: 

و  نیروها  مواضع  و  نظرات  از طرح  نشریه  از  این بخش  در 
استقبال  ملی  مساله ی  مورد  در  مختلف  سیاسی  جریانات 
بررسی  و  نقد  برای  فضایی  ایجاد  در  معتقدیم  و   می کنیم 
این مواضع بسیار موثر خواهد بود. در این مقاله نویسنده 
ایران  خلق  مجاهدین  سازمان  موضع  از  ملی  مساله ی  به 
می پردازد. تالش می شود در این بخش از نشریه دیدگاه های 
مختلف فضایی برای طرح نظرات خود پیدا کنند. امیدواریم 
و  انتقادات  و  نظرات  از  را  ما  مخاطب  رفقای  و  دوستان 

پیشنهادات خود در این زمینه مطلع کنند.

قرار  در شرایطی  ماه 1396  قیام دی  ُیمن  به  امروز  ما  که  حالی  در 
گرفته ایم که سرنگونی جمهوری اسالمی بیش از هر زمان دیگری در 
دسترس می نماید، هر فرد و گروهی در جامعه با برشمردن انتظارات 
یا سازمان مورد نظر خود را  این رژیم، فرد  آلترناتیو احتمالی  از  خود 

برای نمایندگی مطالباتش مشخص می کند.

در این میان جمهوری اسالمی و عوامل وابسته به برخی دولت های 
طور  به  یافته اند،  نظام  بقای  در  را  خود  اقتصادی  منافع  که  غربی 
بتواند  که  را  آلترناتیوی  هرگونه  وجود  تا  می کنند  تالش  مشخص 
نفی کرده و  بوده  ایران  بغرنج موجود در جامعه ی  پاسخ گوی مسائل 
این  از  یاری رسانند. یکی  فقیه  ادامه ی حیات والیت  به  بدین وسیله 
مسائل که ریشه در تاریخ دست کم یک صد سال اخیر ایران داشته و 
ایران  در حکومت مالیان کیفا تشدید شده است، ستم بر ملیت های 

است.

در اغلب مقاالت و اظهارنظرها در رابطه با مساله ی ملی در ایران دیده 
از سوی هر  برنامه  از عدم وجود هرگونه  افراد  یا شنیده می شود که 
گروهی برای حل این تضاد سخن می گویند. معنای سیاسی این سخن 
که می تواند ناآگاهانه نیز ابراز شده باشد، این است که چون در فردای 
آزادی در ایران، ملیت ها در هر صورت تحت همین ستم خواهند بود، 
بالفایده  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  پروژه ی  در  مشارکت  بنابراین 

بوده و این ملیت ها بایستی با همین نظام سر کنند.

از این معنا که بگذریم، آیا ُحکمی که اغلب هم از سوی فعالین حقوق 
ملیت های مختلف مانند عرب ها، ُترک ها و ُکردها صادر می شود، پایه 
زیر  آن  اعظم  بخش  که  است  ذهنیتی  از  ناشی  یا  دارد  واقعیت  در 
واقع  به  آیا  تبلیغات بالوفقه ی جمهوری اسالمی ساخته شده است؟ 
قبال  در  مترقی  مواضعی  که  ندارد  وجود  ایران  در  اپوزوسیونی  هیچ 

مساله ی ملی و رفع ستم بر ملیت ها داشته باشد؟

هدف این مقاله ارائه ی پاسخی برای این سوال است. پیش از ورود به 

این پاسخ نیز بایستی صراحتا بگویم، این نوشته از یک موضع سیاسی 
استبداد و  با  پیشاپیش  را  برآمده و خط مرزهای سرخ خود  مشخص 

وابستگی رسم کرده است.

واقعیت این است که جریان های سیاسی در ایران به نوعی شوونیزم 
مرکز محور آلوده اند. این آلودگی را شاید در وهله ی اول نتوان تشخیص 
داد اما در بزنگاه های تاریخی خود را به خوبی نمایش می دهد. سکوت 
در برابر اعتراضات هم وطنان عرب یا ُترک و یا حمایت مشروط از این 
اعتراضات شاید دم دستی ترین نمونه ی این بزنگاه ها باشد اما اگر کمی 
به عمق موضوع برویم خواهیم دید که این جریانات همگی در برابر 
پدیده ای به اسم »جنگ« آچمز بوده اند. با یک سفر کوتاه تاریخی به 
37 سال پیش خواهیم دید که همه ی این جریان ها پشت سر خمینی 
یا دست کم علیه  بودند  با عراق  ادامه ی جنگ  او خواهان  یا در کنار 

ادامه ی آن موضعی نگرفتند.

عقب نشینی  و  ایرانی  نیروهای  دست  به  خرمشهر  آزادسازی  از  پس 
عراق به داخل خاک خود و در حالی که یک صلح عادالنه در دسترس 
مقاومت  ملی  و شورای  ایران  خلق  مجاهدین  سازمان  تنها  این  بود، 
ایران بود که خواهان پایان جنگ و برقراری صلح بین دو کشور شد. 
این سازمان اما برای رسیدن به صلح تنها به یک بیانیه اکتفا نکرد، 
نیروهای آن در داخل ایران به طور مداوم شعار صلح را تبلیغ و ترویج 
می کردند، در خارج از کشور آن ها تظاهرات مستمر علیه جنگ داشتند 
و  عراق  نخست وزیر  نایب  عزیز،  بین طارق  که  دیداری  در  نهایتا  و 
مسعود رجوی در دی ماه 1361 در پاریس اتفاق افتاد، بیانیه ی صلح 
صادر شد. متعاقب این مالقات طرح صلح شورای ملی مقاومت ایران 
در تاریخ 22 اسفند 1361 بر پایه ی قرارداد الجزایر که طرف عراقی آن 
را در آغاز جنگ کان لم یکن اعالن کرده بود، تصویب و بیرونی شد. 
این طرح 7 بند داشت و عمال تمام خواسته های جمهوری اسالمی در 
آن لحاظ شده بود. در 7 بند این طرح که ذیال خواهم آورد، شورای 
ایران  در  حاکمیت  یا  جنگ  غرامت  بر  داعیه ای  هیچ  مقاومت  ملی 
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نداشته و ازقضا خود را تابع رای دیوان بین المللی الهه در مورد متجاوز 
این جنگ و پرداخت غرامات اعالم می کند. 7 بند طرح صلح شورای 

ملی مقاومت به قرار زیر هستند1:

1ـ اعالن فوری آتش بس بین کلیٌه نیروهای دو کشور در زمین،  هوا 
و دریا.

2ـ تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس وعقب نشینی تحت نظر یک 
مرجع مرضی الطرفین یا دبیرکل ملل متحد.

مشخص شده  مرزهای  پشت  تا  کشور  دو  نیروهای  عقب نشینی  3ـ 
ایران  زمینی  مرز  مجدد  عالمت گذاری  به  راجع  پروتکلهای  در 
ایران و عراق  بین  تعیین مرز رودخانه یی  به  راجع  پروتکل  و  وعراق 
و صورتجلسات نقشه ها و عکسبرداریهای هوایی ضمیمهٌ آن دو که به 
امضای دو طرف رسیده است. زمان الزم برای عقب نشینی به مرزهای 
بین المللی مذکور به تشخیص کمیسیون نظارت بر آتش بس، قبل از 

اعالن آتش بس تعیین می شود.

اعالن  از  پس  ماه  حداکثر ظرف سه  مبادلٌه  کلیٌه  اسرای جنگی،  ۴ـ 
سرخ  صلیب  نظر  تحت  بین المللی،  مقررات  رعایت  با  آتش بس 

بین المللی.

۵ـ ارجاع مسألٌه تعیین خسارتهای ناشی از جنگ به دیوان بین المللی 
الهه جهت تعیین خسارتهای ناشی از جنگ و نحوهٌ تأدیٌه حقوق ایران. 

رأی دیوان در این مورد الزم االجرا خواهد بود.

و  پناهندگان  بازگشت  موجبات  فراهم نمودن  به  طرفین  تعهد  6ـ 
تضمین  و  عمومی  عفو  اعالم  با  یکدیگر،  به  کشور  دو  رانده شدگان 

امنیت مالی و جانی آنها.

7ـ تنظیم قرارداد قطعی صلح بین دو کشور، بر مبنای احترام کامل 
امور  در  مداخله  عدم  ارضی،  تمامیت  ملی،  استقالل  و  حاکمیت  به 
داخلی یکدیگر، حسن همجواری و مصونیت مرزها از تجاوز.با انجام 
این مالقات و سپس تصویب طرح صلح که مورد پذیرش دولت وقت 
عراق قرار گرفت، عمال ثابت شد که صلح در دسترس است و تنها 
طرف خواهان ادامه ی جنگ خمینی است. این مالقات ها و مراودات 
خلق  مجاهدین  از  کالن  قیمتی  امروز  همین  تا  اما  عراقی  طرف  با 
گرفته است. آن ها صدها مارک و برچسب را تحمل کردند اما در دام 
»تمامیت ارضی« و »امنیت ملی« و »دفاع از خاک وطن« پوشالی و 

خمینی ساخته نیفتادند.

همین مواضع را می توان در جریان انقالب خونبار سوریه نیز مشاهده 
کرد. اغلب جریان های سیاسی در ایران یا از ابتدا یا با بدتر شدن اوضاع 
سوریه و پیچیده تر شدن وضعیت و علی الخصوص ظهور داعش عمال 
برای ادامه ی دخالت های نظامی جمهوری اسالمی در این کشور راه 
کنار »مدافعان حرم«  در  تشویق خود،  یا  با سکوت  و  گذاشته  باز  را 
ایستادند. باز هم این سازمان مجاهدین خلق بود که در همه ی پهنه ها 
از  حمایت  به  »تروریست«  و  »داعشی«  مانند  مارک هایی  تحمل  با 
1  https://bit.ly/2u6cs7n

انقالبیون سوریه پرداخته و در تمام برنامه های خود حداقل یک تریبون 
به آنان اختصاص داد.

ماهیت  به  خوبی  به  می توان  ایران  در  که  نقطه ای  تنها  حقیقت  در 
بایستی دید گرو ه ها  جریان ها پی برد همین موضوع »جنگ« است. 
با عراق و سپس جنگ داخلی در سوریه چه  در قبال جنگ 8 ساله 
میانه ی جنگی  در  تنها سازمانی می توانست  دارند.  و  داشته  مواضعی 
که نهایتا یک میلیون ُکشته از خود به جا گذاشت و در شرایطی که 
این به ظاهر عراق بود که شهرهای ایران را بمباران می کرد، رهبری 
با ایجاد ارتشی سازمان یافته به مثابه ی تنها  خود را به عراق برده و 
راه حل عملی توقف ماشین جنگی خمینی وارد جبهه ای نوین از نبرد 
شود که بدون هرگونه تردیدی از شوونیزم خاک محور و مباحثی مانند 
تمامیت ارضی و خطر تجزیه ی ایران عبور کرده بود. جریانی که تا بن 
استخوان ایمان دارد که تنها و یگانه خطر برای موجودیت ایران و 80 
میلیون انسانی که در آن زندگی می کنند خود همین نظام والیت فقیه 
است، هرگز به بهانه ی به خطر افتادن تمامیت ارضی یا حاکمیت ملی 
)کدام وطن؟ کدام حاکمیت؟( پشت جنگی که تنها کارکردش راه باز 
کردن برای سرکوب و تضمین ادامه ی بقای نظام بود، متوقف نمی شد. 
را  برای چنین تصمیمی  ایدئولوژیک الزم  و  میزان شجاعت سیاسی 
این  همه ی  در  مجاهدین  رهبری  علیه  لجن پراکنی  میزان  در  باید 

سال ها جست وجو کرد.

با این حال ممکن است خواننده از ما خواهان مواضع صریح و شفاف 
در قبال مساله ی ملی و ستم بر ملیت ها در ایران باشد. در این صورت 
ما می توانیم خطی را از مواضع درخشان و انقالبی در طول ۴0 سال 

گذشته برشماریم.

آخرین مورد از این مواضع در گردهمایی بزرگ شورای ملی مقاومت 
این  در  بود2.  امسال  همین  ماه  تیر   9 تاریخ  در  پاریس  در  ایران 
گردهمایی مریم رجوی به صراحت از دفاع خود و سازمانش از حق 
خودمختاری ملیت ها در ایران سخن گفته و آلترناتیو خود را جامعه ای 
و  است  برابری  و  دموکراسی  آزادی،  پودش  و  »تار  توصیف کرد که 
هم چنین مرزبندی با استبداد و وابستگی و تبعیض جنسی و قومی و 
طبقاتی است.« او پیش از این نیز از حق خودمختاری ملیت های ایران 

دفاع کرده بود3.

در  می توان  را  ملیت ها  حقوق  احقاق  بر  پافشاری  همین  ردپای  اما 
 26 صفحه ی  در  مثال  برای  یافت.  نیز  سازمان  این  اولیه ی  مواضع 
تشکیل  ضرورت  درباره ی  ایران  خلق  مجاهدین  سازمان  »بیانیه ی 
مجلس موسسان«۴ که در بهار 13۵8 منتشر شده است، می خوانیم: 
».... اگر حق بلوچ و کرد و ترکمن و خوزستانی و... داده نشود، اگر 
تحدید  آزادی ها  اگر   .... کند  پیدا  ادامه  انقالبیون  شکنجه ی  و  فشار 
ما  از  قبل  که  بود  خواهیم  راهی  آغاز  در  تازه  ما  بی تردید   .... شوند 
نظامات و رژیم های واژگون شده رفته اند.« یعنی این که ادامه ی ستم 
2  https://www.youtube.com/watch?v=1ESGElwvMZI&feature=youtu.be
3  https://twitter.com/Maryam_Rajavi_P/status/984123279702142976
4  https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/sazmane-mojahedin-
bayanie-majlese-moassesan.pdf
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ملی در ایران به واژگونی رژیم جدید راه خواهد برد، واقعیتی که امروز 
پیش چشمان همه ی ماست.

سند  اولین  در  می توان  را  موضع گیری ها  این گونه  نمونه ی  اولین  اما 
کتبی منتشره از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران در فردای انقالب 
ضدسلطنتی خواند. در 27 اسفند 13۵7 که بحث رفراندوم تغییر حکومت 
از نحوه ی برگزاری رفراندوم به  بیانیه ای۵  انتشار  با  داغ بود، سازمان 
شدت انتقاد کرد، اعالم کرد که چون اکثریت مردم ایران به جمهوری 
اسالمی رای خواهند داد این سازمان هم رای »آری« به صندوق ها 
خواهد ریخت و در عین حال برنامه ی حداقلی خود را نیز برای اجرا از 
سوی این نظام نوبنیاد منتشر کرد. این برنامه ی حداقلی دارای 1۵ بند 
بود که بند ششم آن خواهان تساوی کامل زنان و مردان در همه ی 
پهنه ها شده و بند 7 آن به ستم ملی اختصاص یافته بود: »رفع ستم 
مضاعف از همه ی شاخه ها و تنوعات قومی و ملی وطنمان در کلیه ی 
استان های کشور و تامین جمیع حقوق و آزادی های فرهنگی و سیاسی 
برای آن ها در چهارچوب وحدت و یکپارچگی تجزیه ناپذیر کل کشور. 
احقاق  با  رابطه  این میهن دقیقا در  پایداری وحدت  بدیهی است که 
حقوق حقه ی تمامی عناصر و بخش های تشکیل دهنده ی آن است.«

»اصوال  که  است  شده  تصریح  بیانیه  همین  در  بند  این  توضیح  در 
اصلی ترین  از  یکی  ملیت ها  مساله ی  با  برخورد  نحوه ی  ما  اعتقاد  به 
معیارهای سنجش اصالت و مشروعیت انقالبی و مردمی و توحیدی 
هیچ  چنان چه  اگر  است.  اسالمی  موحد  و  وحدت گرا  حکومت  یک 
شائبه ی استثماری و برتری جویی و ستم ملی در کار نباشد، اختالفات 
و تضادهای قومی و ملی )میان عرب و عجم یا میان ترک و کرد یا 

امثالهم( تدریجا حل شده و به جانب وحدت میل خواهد نمود.«

در  رجوی  مسعود  که  نیز  جمهوری  ریاست  دور  اولین  انتخابات  در 
ملی  ستم  رفع  بود،  کرده  اعالم  آن  برای  را  خود  کاندیداتوری  ابتدا 
یکی از مواد برنامه ی 12 ماده ای6 او برای ریاست جمهوری بود. در 
آن انتخابات خمینی با صدور فتوایی اعالم کرد کسانی که به قانون 
اساسی رای نداده اند )مجاهدین خلق رفراندوم قانون اساسی را به دلیل 
وجود والیت فقیه در آن تحریم کردند( حق رییس جمهور شدن را 

ندارد و بدین ترتیب رجوی را کنار گذاشت.7

مسلمان  دانشجویان  »انجمن  سوی  از  انتشاری  کتب  از  یکی  در 
این  )ارگان دانش جویی مجاهدین خلق در  دانشگاه صنعتی شریف« 
در  که  ایران«8  در  ُکرد  خلق  مساله ی  و  »ملیت ها  نام  با  دانش گاه( 
سال 13۵8 چاپ شده، حقوق شناخته شده ی هر ملت به صورت زیر 

فرمول بندی شده است:

الف – هر ملتی می تواند حق زندگی در محدوده ی سرزمین خود را 
داشته باشد و حاکم بر سرنوشت خود باشد.

5  https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/sazmane-mojahedin-
bayanie-refrandom.pdf
6  https://event.mojahedin.org/i/events/1116
7  https://www.mojahedin.org/i/links/11099
8  https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--
meliatha_masaleye_kordha.pdf

ب – هر ملتی محق است که زبان بومی خود را بنویسد و صحبت کند.

ج – آداب و رسوم و سنن اجتماعی خود را حفظ نماید.

انتخاب  را  خویش  دلخواه  سیاسی   – اقتصادی  زندگی  اشکال   – د 
نماید.

در این جزوه تصریح شده است که ریشه ی ستم ملی در عمق خود 
است:  آمده  ملیتی  چند  جوامع  با  رابطه  در  و  است  نفهته  استثمار  در 
به یکسان تحت ظلم  اقوام و ملیت ها  »در جوامع چندملیتی همه ی 
و استثمار نیستند، واقعیت این است که ساخت اجتماعی – اقتصادی 
اقوام دیگر را  این جوامع تسلط طبقه ای بر طبقات دیگر و قومی بر 
ایجاب می کند. در حقیقت، ممانعت نظام حاکم از رشد اقتصادی آزاد 
اقلیت های ملی با انواع تضییقات سیاسی – فرهنگی نقطه ای است که 
حیات اقتصادی و سیاسی طرف مغلوب به طرف غالب وابسته شده و 

در جهت منافع آن به کار می رود.«

توسط جمهوری  مردم کردستان  تشریح سرکوب  با  نهایتا  این جزوه 
به  خودمختاری  اعطای  ایران  در  را  ملی  مساله ی  حل  راه  اسالمی 

ملیت ها می داند.

مالحظه می کنید که ما هنوز به سال 1360 هم نرسیده ایم اما تقریبا 
در تمام مواضع پایه ای و بنیادین و استراتژیک سازمان مجاهدین خلق 
نیز  آن  راه حل  و  بوده  بندها و محورها  از  ایران، مساله ی ملی یک 

اعطای خودمختاری به ملیت ها عنوان شده است.

دوران  آغاز  و   1360 خرداد   30 در  مردم  تظاهرات  سرکوب  از  پس 
اختناق مطلق در کشور و تشکیل شورای ملی مقاومت ایران در 30 تیر 
همان سال در تهران، مساله ی ملی باز هم یکی از موارد مورد اشاره ی 
برنامه های مختلف شورا تا امروز بوده است. پیش از آن البته باید در 
نظر داشت که ماده ی 7 برنامه ی شورای ملی مقاومت ایران9 شکل 
اداره ی کشور را در همه ی سطوح و پهنه ها »شورایی« اعالم می کند. 
حکومت شورایی در حقیقت تنها شکل مناسب برای حل مساله ی ملی 
در ایران نیز هست. به خصوص در شهرهای مرزی بین دو ملیت به 
طور مثال ترک و کرد یا عرب و لر یا لر و کرد، تنها وجود شوراهاست 
به  را  ملیت  هر  حقوق  و  شده  اختالفات  تعمیق  از  مانع  می تواند  که 

عدالت احقاق کند. 

نیز  برنامه ی دولت موقت مصوب شورای ملی مقاومت  در ماده ی ۴ 
می خوانیم: »دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسالمی ایران با اعالم 
همه ی  ایران،  ملت  آحاد  همه ی  اجتماعی  و  سیاسی  حقوق  تساوی 
امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی را ملغی می شناسد و انتخاب و آرای 

عمومی را تنها مجرای مشروعیت مقامات انتخابی تلقی می کند.«

بر  دیگر  بار  ملیت هاست  حقوق  مختص  که  برنامه  این   ۵ ماده ی 
خودمختاری ملیت ها تاکید کرده و تصریح می کند که حفظ تمامیت 
و  تصور  قابل  ملیت ها  حقوق  احقاق  با  ارتباط  در  تنها  ایران  ارضی 

9  https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--
shura_barnameye_movaghat.pdf
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تحقق است.

اظهارات  و  رایج  تبلیغات  برخالف  که  مشاهده می کنید  ترتیب  بدین 
ناآگاهانه، بزرگ ترین و منسجم ترین نیروی سازمان یافته ی اپوزوسیون 
هرگز مساله ی ملی را از قلم نینداخته و با توجه خاص به آن برنامه ی 

مشخصی نیز برای حل این تضاد جدی در ایران دارد.

بماند، مساله ی »اعتماد« است.  باقی  تنها حرفی که می تواند  اکنون 
امکان دارد این مردم و فعالین حقوق ملیت ها عنوان کنند که از کجا 
بدانیم این سازمان هم مانند خمینی خدعه نمی کند و به دنبال کسب 

قدرت برای خود نیست؟

او خواهش می کنم، یک  از  در صورتی که کسی چنین سوالی دارد، 
که  دهد  نشان  ایران  خلق  مجاهدین  سازمان  تاریخچه ی  در  مورد 
قول و فعل رهبری این سازمان مانند هم نبوده و تناقضی بین آن چه 
گفته اند و آن چه کرده اند بیابند. اگر مجاهدین به واقع به دنبال کسب 
قدرت بودند در مقابل آن همه چشمک و چراغ سبز از سوی خمینی و 
اطرافیانش البد که باید از سوی اینها هم سیگنال مثبتی صادر می شد. 
مجاهدین هرگز والیت خمینی را نپذیرفتند، دست بوسی او را نکردند، 
به قانون اساسی این نظام رای ندادند و تصریح کردند که والیت فقیه 
را قبول ندارند. در اولین دور انتخابات ریاست جمهوری، هنگامی که 
خمینی با فتوایی مسعود رجوی را به سبب رای ندادن به قانون اساسی 
اطالعیه ای  کوتاهی  فاصله ی  با  رجوی  گذاشت،  کنار  فقیه(  )والیت 
کناره گیری  آرامش،  به  خود  هواداران  از  دعوت  و ضمن  کرده  صادر 
خود را از این انتخابات اعالم کرد. کسانی که با الفبای سیاست آشنا 
به عطش کسب  ببرد  راه  به هر چیزی  رفتار  این  باشند می دانند که 

قدرت راه نمی برد.

مسعود رجوی در صفحه ی 276 کتاب »استراتژی قیام و سرنگونی«10 
با صراحتی کامل در این مورد می گوید: »از روز 30 خرداد سال 1360 
که باالترین و شکوه مندترین مقاومت سازمان یافته ی تاریخ ایران در 
اولین  افتادن  خاک  بر  روز  از  و  شد،  آغاز  دیکتاتوری  و  ارتجاع  برابر 
حتی  که  بستم  عهد  خود  خدای  و  خود  با  آزادی،  شهیدان  دسته ی 
اگر به رستگاری شهادت نرسم، چنان چه عمری باقی بود، با تدوین 
این  تاریخ و شناخت،  انسان،  تبیین جهان،  ناتمام  و تکمیل ۴ کتاب 
چنین دفتر ایام را با هدیه به نسل جوان ببندم. در یک کالم برترین و 
باالترین خواسته برای خودم این است که می خواهم »مجاهد« بمانم 

و »مجاهد« بمیرم. فقط همین.«

او در همین کتاب و در صفحه ی 27۵ نیز نوشته است: »اعالم می کنم 
که پس از وفای به عهد در آزادی ایران زمین از چنگ رژیم والیت 
فقیه و تشکیل موسسان منتخب مردم ایران، از هرگونه مقام و منصب 
هر  تحت  باشد،  که  دولتی  هر  و  انتخابات  در  شرکت  هرگونه  از  و 
خلق  مجاهدین  پرافتخار  سازمان  در  معذورم. عضویت  عنوان،  و  نام 
ایران، چنان چه شایسته ی آن باقی بمانم، برایم کفایت و کمال مطلوب 

است.«
10  http://farsi.fffi.se/wp-content/uploads/2013/07/890807_EstGhi.pdf

اعضای  برای  و  اشرف  در   1388 تابستان  در  که  نشست هایی  در  او 
شد،  پخش  سازمان  این  تلویزیون  از  بعدتر  و  کرد  برگزار  مجاهدین 
رجوی  فرامی خواند.  قدرت  از  دوری  به  را  مجاهدین  همه ی  صراحتا 
در قسمتی از صحبت هایش به همه ی اعضای مجاهدین می گوید که 
پس از آزادی ایران قرار آن ها در خاوران است و چادر زدن بر سر مزار 

زندانیان سیاسی قتل عام شده.11

چه باید کرد؟

واقعیت این است که تحت حکومت جمهوری اسالمی هیچ شانسی 
ندارد.  وجود  ایران  ملیت های  خواسته های  از  یک  هیچ  تحقق  برای 
این حکومت در ۴0 سال گذشته ثابت کرده است که تنها پاسخش 
به مطالبات طبقات و اقشار گوناگون مردم ایران تنها سرکوب است و 

شکنجه و اعدام.

اکنون که می دانیم آلترناتیوی وجود دارد که به حقوق ملیت های ایران 
به صورتی کامل پرداخته و حاضر است برای احقاق این حقوق مبارزه 

کند، آیا بهترین راه حمایت از این آلترناتیو نیست؟

شورای ملی مقاومت ایران در 13 آبان 1381 طرح جبهه ی همبستگی 
ملی12 را به تصویب رساند که مطابق آن تمام نیروهایی که ملتزم به 
آن،  درونی  دسته بندی های  همه ی  با  فقیه  والیت  نظام  کامل  نفی 
جدایی دین از دولت و اعتقاد به حاکمیت جمهور مردم ایران هستند، 
ملی  شورای  برنامه های  همه ی  قبول  برای  الزامی  بدون  می توانند 
اسالمی  جمهوری  سرنگونی  برای  و  پیوسته  جبهه  این  به  مقاومت 
و  هستند  کشور  از  خارج  در  که  ملیت ها  حقوق  فعالین  کنند.  مبارزه 
اگر  داده اند،  تشکیل  را  خود  سازمان های  و  گروه  نیز  آنان  از  برخی 
که هیچ وابستگی و چشم امیدی به جناح های حکومتی ندارند، چرا 
به این جبهه نمی پیوندند؟ آیا آن ها به دنبال احقاق حقوق ملت خود 
نیستند؟ اگر دغدغه ای جز آزادی ندارند، آیا بهترین گزینه برای آنان 
ائتالف با سازمانی نیست که صراحتا حقوق ملی را در ایران به رسمیت 

می شناسد؟

فعالین ملیت های مختلف در داخل کشور و آحاد جامعه ی آنان نیز اگر 
کمی واقع بینانه با وضعیت سیاسی در ایران روبه رو شوند، درمی یابند 
که تنها راه احقاق حقوق شان تالش برای سرنگونی این حکومت و 
حمایت از شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران 
رضا  بازگشت  رویمان  پیش  در  باقی مانده  راه  تنها  این  از  غیر  است. 
پهلوی زیر سایه ی بمب افکن های آمریکایی است. سناریویی که در آن 

هیچ جایی برای حقوق ملیت ها باقی نخواهد ماند.

11  https://vimeo.com/276758338
12  https://bit.ly/2L10BRw
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رسانه های  از  بسیاری  توجه  مورد  کازرون  وقایع  اخیر  هفته های  در 
فارسی زبان قرار گرفت و با سرکوب خونینی که صورت گرفت بدیهی بود 
که وجه غالِب واکنش ها همدلی و دفاع از مردم معترض بود. اما از سوی 
تا حدودی  از نظرها  را  نزاع  این وضعیت واکاوی دقیق تر موضوع  دیگر 
دور کرد و به کشاکشی عمومی در تقابل بین مردم و حکومت تقلیل داده 
شد که نتیجه ای جز دنباله روِی بی تحلیل از وقایع اعتراضی مختلف برای 
نیروهای اپوزیسیون نداشت که در رویای پیشاهنگی معموال تنها به وجه 
خبری و تبلیغاتی این گونه وقایع می پردازند. این چرخه ی ناکارآمد جز با 
پایبندی به نقد و بررسی ای همه جانبه از زمینه ها و عوامل ایجادکننده و 

گسترش یابنده ی اعتراضات اجتماعی و سیاسی ممکن نخواهد بود. 

جدایی خواه  مناطق  مردم  بعدی  واکنش  و  کازرون  شهر  خون بار  وقایع 
کازرون و همچنین حادثه ی خون بار روستای اژگیل ایذه بار دیگر نشان 
می دهند که تقسیم بندی های شهری و روستایی و استانی و منطقه ای در 
و  اجتماعی  ابعاد مختلف  در  و تضادهایی  ایران همواره حامل شکاف ها 
جغرافیایی و فرهنگی و زیست محیطی بوده است که بدون کوچک ترین 
توجهی به مردم ساکن این مناطق و بدون مشارکت و نظارت اجتماعی و 
دموکراتیک آنان و همچنین بی بهره  از حداقلی ترین بررسی ها و مطالعات 
علمی در دو رژیم پهلوی و اسالمی شکل گرفته اند. این تقسیم بندی های 
بی ضابطه با ترکیب شدن در یک رقابت منطقه ای با پوشش یک کشاکش 
دیگر  انتصاب  یا  و  شورا  و  مجلس  انتخابات  جریان  در  -مثال  سیاسی 
مقامات سیاسی منطقه- به درگیری ها و کشمکش های فرساینده ی مردم 
این مناطق انجامیده است که در یک وجه عمومی به قیمت هزینه شدن 
حاکمیت  برای  قدرت  پر  ضامن  یک  اما  مناطق  این  مردم  مال  و  جان 

سیاسی استبدادی در کنترل و غارت منطقه بوده است.

و  کوچ رو  عشایر  بی مطالعه ی  و  اجباری  یکجا نشین کردن  پروژه های  از 
و  کشاورزان  بی زمین کردن  آنان،  اجتماعی  سنتی  سازمان  فروپاشی 
تا  گرفته  بزرگ تر  شهرهای  به  سرگردان  اقشار  این  اجباری  مهاجرت 
منابع  غارت  و  مرکزی  مناطق  به  آب  انتقال  و  سدسازی ها  پروژه های 
زیرزمینی و شهرک سازی ها و جاده سازی های بی ارتباط با زیست واقعی 
مردم منطقه، تغییر بی ضابطه ی اسامی مناطق مختلف و سرکوب و خفقان 
فرهنگی، همه و همه تنها در جهت مال اندوزی حاکمان بوده است و ربطی 
ارگانیگ به زندگی ساکنان این مناطق نداشته است. از حکومت پهلوی تا 
کنون در هر دوره یک »دیکتاتور مصلح« و عوامل اش در جهت انباشت 
برای جان و  قرار است چگونه هزینه شود،  نبوده  کالنی که معلوم هم 
مال مردم مناطق مختلف تصمیماتی گرفته اند و حاال که کم کم تبعات 
فاجعه بار آن بیشتر مشخص شده است، باز هم مدافعان استبداد) آگاه یا 
ناخودآگاه( حاضر نیستند حق مسلم مشارکت مردمی -با هر سطحی از 
سواد- را در تصمیم گیری برای زندگی خودشان را به رسمیت بشناسند 
زنده ی “دیکتاتوری  و  نمادهای مومیایی  برای  به سوگواری  و همچنان 
مصلح” ادامه می دهند. درکی که اصوال از »دموکراسی« رایج است بیشتر 
حامل یک پارلمانتاریسم و دوره چرخِی کیف آور و توهم زا -از اینکه چیزی 
و مشارکت و دخالت   – بر منافع  است و تکیه ای   – تغییر می کند  گویا 
از خیزش  تا قبل  ندارد.  ببرند-  این دموکراسی نفعی  از  باید  کسانی که 
دی ماه یک فرض اساسی در بین لیبرال ها و حتا چپ ها هم این بود که 
مناطق روستایی و فقیرنشیِن شهری، پایگاه سنتی سیاسی جناح راست 
رژیم جمهوری اسالمی هستند. خیزش دی ماه این توهم را به شدت دچار 
تزلزل کرد و بازخوانی و توجه به حاشیه های شهری و روستایی و ضمنا 

و  اقتصادی  با وضعیت  نمودهای هویت طلبی های منطقه ای گره خورده 
کشاکش طبقاتی را در مرکز توجه و تحلیل قرار داد.

با یک فاصله ی  اپوزیسیون راست و چپ ما  در سطح نیروهای سیاسی 
بودیم  از خیزش دی ماه روبه رو  توان درک و تحلیل  آگاهی و  از  عظیم 
که به اعتراف بسیاری شان کامال غافلگیر شدند. رمز اینکه به خصوص 
نیروهای چپ عمال توانایی نمایندگی و هدایت و مشارکت- و حتا توان 
در   – به تحوالت واقعی  تا حدی درست و نزدیک  بیانیه ی  صدور یک 
اعتراضات اخیر را نداشتند این است که شکل رشد و توسعه در این یک 
قرن اخیر و تبعات اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی آن را با یک درک 
سطحی در چهارچوب سنت-مدرنیته بررسی می کنند و به زور می خواهند 
 ... و  رفسنجانی  یا  خان  رضا  کارنامه ی  به  را  »مدرن«  بخش  توسعه ی 
اضافه کنند تا جنس تحلیل به اصطالح »طبقاتی« را جور کنند. به عنوان 
نمونه تغییر ریل پر سر و صدا و طنین  از »خلق« به »طبقه ی کارگر«، 
عمال نتیجه ای جز سقوط با مغز به زمین نداشت و تکه پاره هایش اکنون 
به سرنوشت های اسفناکی دچار شده اند. غافل از اینکه از این شعبده بازی 
و تغییر بی ضابطه ی مفاهیم، کبوتری از کاله خارج نخواهد شد. نتیجه 
این شد که اگرچه تعداد »تشکل های کارگری« یکی-دونفره و مصنوعی 
نمایندگی  و  تحلیل  و  درک  از  روز  هر  این چپ  ولی  کرد  پیدا  افزایش 
بزرگ و  اعتراضات یکی-دو واحد صنعتی  »طبقه ی کارگر« دورتر شد. 
با  بیانیه های نمایشی جهت مرتبط نشان دادن خود  تالش برای صدور 
اعتراضات کارگران و همچنین بهانه هایی همچون تحوالت فلسطین و 
یادمان های شهدای جنبش تنها ابزارهای حفظ بقای نباتی این چپ شده 
است. یک نمونه از این بیگانگی را باید در بررسی واکنش ها به اعتراضات 

کازرون جستجو کرد.

تحوالت امروز کازرون هم بی بازگشت به تاریِخ نه چندان دوِر این شهر و 
منطقه و بررسی زمینه های اعتراضات و اقشار مشارکت کننده و حامی این 
اعتراضات قابل تحلیل نیست. بررسی وضعیت اسفبار منطقه ی کوه چنار 
-که کازرونی ها به جدایی اش معترض هستند- و اهدافی که از جدایی آن 

پیگیری می شود همگی باید مورد توجه قرار گیرد.

قبل از پرداختن به مورد مشخص اعتراضات کازرون باید اشاره کرد که 
مناطق لُرنشین در این سال ها بین استان های مختلف تقسیم شده اند که 
در برخی موارد مثل استان های فارس و اصفهان، بر متن یک تقابل و 
کشاکش قومی، این مناطق اغلب لُرنشین)و در مورد مشخص کازرون به 
اضافه ی ترک های قشقایی(در یک موقعیت حاشیه ای قرار گرفته اند که 
ریشه ی اصلی نارضایتی ساکنان این مناطق در استان های مذکور است.

و  قائمیه  اهالی  باالی  رای  با  که  کازرون  نماینده ی  رضازاده  حسین 
استان  همسایه ی  که  لرنشین  و  ترک   )مناطق  شاپور  و  کوه مره نودان 
این  کردن  است، شهرستان  انتخاب شده  بویراحمد هستند(  و  کهگلویه 
مناطق با عنوان »شهرستان کوه چنار« را در شعارهای انتخاباتی خودش 
اعالم کرده بود. اعتراضات کازرونی ها با حمایت بخش بازار و روحانیت 
اخیر  اعتراض  در جریان  بود.  )محمد خرسند( همراه  امام جمعه  از جمله 
پیش  آنجا  تا  او  از  انتقادها  کازرون  تقسیم  برای  نماینده  این  طرح  به 
از  به رئیس مجلس شورای اسالمی  نامه ای  اهالی کازرون در  رفته که 
نیابتی نمایندگی کازرون در مجلس  علی الریجانی خواستند به صورت 

را بپذیرد!
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به این ترتیب با پیگیری اخبار مربوط به بررسی طرح جدایی این بخش ها 
عناصر  تقابل  است،  گرفته  صورت  که  خونباری  کشاکش  و  کازرون  از 
بسیج  با  خودشان،  منافع  و  اهداف  پیگیری  و  پیشبرد  برای  حکومتی 
مختلفی  توجیهات  و  پوشش ها  مجموعه  تحت  و  مردمی  مختلف  اقشار 
عیان است. اما آن چه که باید مورد توجه قرار بگیرد وضعیت نابسامان و 
حاشیه ای این مناطق در مقایسه با مناطق مرکزی کازرون است. یعنی 
سه منطقه ی قائمیه و کوه مره نودان و شاپور در یک موقعیت حاشیه ای با 
انسداد توسعه ی شهری و گسترش فقر و کمبود فزاینده ی امکانات زیستی 
روبه رو هستند که انگیزه ی اصلی ساکنان برای حمایت از طرح حسین 

رضازاده نماینده ی مجلس است.

 در واقع این نماینده که توانسته است طرح خود را در مرکز تقسیمات 
کشوری به تصویب برساند، بر متن چنین تقابلی حرکت می کند. از این 
موارد ما بسیار داریم که عناصر حکومتی از مصیبت های مردم یک منطقه 
جهت دستیابی به اهدافی دیگر سود برده اند. شعارهای معترضان کازرونی 
علیه »خیانت مسئولین« یا شعارهایی همچون »وای به روزی که مسلح 

شویم« و »دشمن ما همین جاست...« را باید در این متن معنی کرد.

اعتراض  با گلوله می دهد و هر  را  اعتراضی  اما رژیم اسالمی پاسخ هر 
اجتماعی با برجای گذاشتن تلفات جانی و مالی فراوان سرکوب می شود. 
در روستای اژگیل ایذه هم معترضان به ایجاد یک معدن سنگ شدیدا 
سرکوب شدند تا سنت برداشت انحصاری دولت های حاکم همچنان ادامه 
پیدا کند و معلوم نیست چه منافعی نصیب مردم این منطقه از این معدن 
می شود. درست همان بالیی که بر سر ساکنان منطقه ی تاالب  هورالعظیم 
بر اثر خشک کردن عمدی این تاالب  -جهت حفر چاه نفت- آمد، یا همان 
بالیی که بر سر روستاییان منطقه ی سد کارون3 آمد، در تمامی مناطق 
با برچسب های روستایی و عقب مانده  آنان جز  از  حاشیه ای -که اسمی 
بر سر  برده نمی شود-  ...در رسانه ها  و سنتی و بی سواد و شهرستانی و 

ساکنان این مناطق آمده است.

مردم مناطقی که در طرح وزارت کشور به عنوان شهر تازه تاسیس کوه 
اعتراضات کازرونی های  از فروکش  بعد  برده می شود هم  نام  ازآن  چنار 
مرکزنشین، به خیابان ها آمدند و بر جدایی از کازرون تاکید دارند. آن ها 
مناطق مرکزی  رونق  به  تنها  کازرون  منابع در شهر  معتقدند تخصیص 
انجامیده و مناطق حاشیه ای از امکانات بی بهره هستند. معضالت عمومی 
منطقه ی کازرون از طرفی ریشه در یک بحران و سومدیریت عمومی در 
سطح کالن دارد و از طرفی دیگر با توجه به شکل مرکزگرای مدیریت 
نابرابر  مناسبات  و  تقابل  یک  به  منطقه،  این  ناچیز  منابع  تخصیص  و 
منطقه ای که -محملی قومی و محلی هم یافته است- بر می گردد. به 
منطقه ی  توسعه نیافته ی  و  فقیر  مناطق  که  نیست  اتفاقی  دلیل  همین 
در  حاشیه ای  اقشار  و  قشقایی  ترک های  و  لرها  زیست  محل  کازرون 
به  را  خود  نامتوازن  منابع  تقسیم  این  است.  مرکزی  بخش  با  مقایسه 
صورت یک تقابل منطقه ای و اغلب با در حاشیه قرار گرفتن اقلیت های 
چه  و  مشخص  جفرافیایی  حوزه ی  یک  در  -چه  مختلف  مناطق  قومی 
قومیت  به  اشاره  این رو  از  می دهد.  نشان   – کشوری  کالن  سطح  در 
مردمی که خواهان جدایی از کازرون هستند نه یک قوم گرایی در خود 
و بر مبنای هویت گرایی قومی است، بلکه اشاره به عملکرد سرمایه  در 
یاری رسان  تقابل  یک  متن  بر  حاکم  سیاسی  استبداد  فاسد  بوروکراسی 
انباشت  برای متعارف کردن  از تضاد قومی  قومی و منطقه ای است که 
بودن  ترک  و  لر  بر  ما  تاکید  پس  می جوید.  سود  سرمایه  بی رحمانه ی 
قدرتمند  اهرم های  از  یکی  افشای  شده،  گرفته  قرار  حاشیه  در  مناطق 

بر  خود  بقای  تضمین  برای  که  است  منطقه  غارت  جهت  سرمایه داری 
یک سازه ی ایدئولوژیک دیگرستیز استوار است. تاکید بر هویت قومی و 
نژادی و مذهبی مناطق فقرزده در این جهت است که راه حل این بحران 
عوامل  عاملیت  با  و  حکومتی  بوروکراتیک  ثروت  توزیع  یک  به  تنها  را 
حکومتی تقلیل ندهد و رشد و توسعه ی منطقه ای را به یک دموکراسی 
مشارکتی فراگیر با چالش مرکزگرایی قومی)فارس( و مذهبی)شیعه( پیوند 
بزند تا همگرایی همه جانبه ی مردمی با هویت های مختلف را در بر بگیرد. 
سرمایه داری در ایران از تمرکزگرایی قومی و مذهبی بیشترین استفاده را 
برای سرکوب مناطق مختلف برده است، این اهرم را باید از دستش خارج 
کرد. ناگفته پیداست که این هدف کاری کارستان می طلبد چرا که اکنون 
این تمرکزگرایی قومی)فارس( و مذهبی)شیعه( اکنون بخشی از ذهنیت 
عمومی رسمی هم محسوب می شود. اقشار ضعیف و کارگران و کشاورزان 
کازرونی اگر پی ببرند که عامل فقر آنان خودش را پشت مخالف خوانی با 
کوه چناری ها پنهان کرده است، حتما به سمت اتحاد با مردم فقیر کوه چنار 
خواهد شتافت و به طور متحد بوروکراسی غیردموکراتیک و غیرمشارکتی 
حاکم بر کازرون را هدف قرار خواهد داد. از آن طرف اگر کوه چناری ها 
بین دغدغه ها و نگرانی های اقشار میانی و فقیرتر کازرونی  با نیت امام 
بازار کازرون تفکیک قائل نشوند، حتما در صورت به اصطالح  جمعه و 
“پیروزی” هم گرفتار همان مشکالت سابق با مدیریت جدید – نماینده ی 
مجلس حامی آنان- خواهند شد چون اساسا راهی برای دخالتگری آنان 
در زندگی شان مشخص نمی شود و تنها مالکیت منطقه ای را از دستی به 
دستی دیگر جابجا می کنند.  این رویکرد سمت و سوی یک هویت طلبی 
انگ  می توان  نه  که  می کند  نمایان  طبقاتی  تضاد  متن  بر  را  رادیکال 
قوم گرایی به آن زد و نه دست وپابسته  و اسیر یک اکونومیسم غیرطبقاتی 

و محافظه کار خواهند ماند. 

ضرورت های  مجموعه  از  عمومی  طور  به  چه  اگر  منطقه ای  تقسیمات 
توسعه ی و مدیریت شهری و جمعیتی پیروی می کند اما از وجهی دیگر با 
حقوق شهروندی و تامین وضعیت زیستی و معیشتی هم همبسته است. 
مردم کازرون و از جمله ساکنان مناطقی که قصد جدایی از کازرون را 
داشتند، هیچ دخالتی در امور شهری و منطقه ای ندارند و اساسا مشارکت 
اجتماعی در قالب نهادهای مردم نهاد تحت حاکمیت جمهوری اسالمی 
گمانه زنی ها  یا  طرح ها  نهایت  در  پس  است.  شده  سرکوب  شدت  به 
بر  مردم  بیشتر  کنترل  به  باید  عمال  که  منطقه ای  تقسیمات  درباره ی 
سرنوشت خودشان و افزایش دخالت گری شان بر مدیریت محیط زیست 
و سکونت شان معطوف باشد، در چهارچوب یک نظم استبدادی و خارج 
از دخالت مردم، تنها به رشد فساد و آلوده کاری های مالی و اقتصادی به 
به کشاکش خونبار در سطح  انجامیده که گاه  عاملیت عناصر حکومتی 
مناطقی همچون کازرون هم منتهی می شود. اقشار مختلف مردمی هم 
قرار  گذشته  چهاردهه ی  در  ایران  اقتصادی  وضعیت  بدترین  تحت  که 
دارند، بی اینکه افق روشنی برای زندگی خود ببینند، به جای هدف گرفتن 
ساختار فاسد و غیردموکراتیک سیاسی و اقتصادی کنونی، هیزم آتش بازی 
تشدید  جز  نتیجه ای  که  می شوند  منطقه  حکومتی  عناصر  کشاکش 
اختالفات منطقه ای ندارد. حوادث کازرون بار دیگر نشان داد که عناصر و 
عوامل این نظام تا بن دندان فاسد، به خوبی از  ترفند اختالف افکنی های 
قومی و منطقه ای جهت دستیابی و تامین منافع خود، بی هراس از تبعات 

فاجعه بار آن، سود می جویند. 
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معموال وقتی می خواهند حتا به صورت انتقادی هم به جنگ ایران و عراق 
بپردازند، به شخصیت هایی می رسند که در این سال ها به عنوان شهدای 
جنگی یا »قربانی« شده اند و یا دست کم آن ها را جزو نسل اولیه ای معرفی 
را  باور داشتند و جان شان  واقعی«  به »ارزش های اسالمی  می کنند که 
در راه میهن و یک باور »خالص« و »مستضعف پناه« اسالمی از دست 
علم الهدی،  همت،  باکری،  جهان آرا،  همچون  شخصیت هایی  داده اند. 
چمران، آوینی، شیرودی و .... معموال هم از سوی باورمندان نظام و هم 
از سوی اپوزیسیونی که رجوعی به ارزش های انقالب۵7 )چه از موضع 
رفرمیستی و مذهبی و چه از موضع ملی و چپ( می کند، به عنوان معیار 
مقایسه ای با شخصیت های کنونی نظام که گویا پشت به »شهدای اولیه« 
تا  این پوشش  این شخصیت ها در  یادآوری می شوند.  کرده اند معرفی و 
کنون به هر بهانه ای در ادبیات انتقادی یا حتا مقایسه های ساده ی عامیانه 

در مورد دوره های مختلف تحوالت نظام حاکم خود را نمایان می کنند.

رسانه های  و  آموزش  نهاد  بر  کامل  تسلط  مدد  به  اسالمی  جمهوری 
ارتباط جمعی عمومی و دولتی، توانسته است هاله ی مقدسی بر گرد این 
شخصیت ها ایجاد کند و به واسطه ی آنان هر بار بحران  مشروعیت هر 

دم فزاینده ی خودش را کنترل کند. 

ایران  به تجربه ی جنگ در  اشاراتی که  یا  ایام سالگرد جنگ  بر  عالوه 
می شود، باید معضالت زیست محیطی استان خوزستان که منطقه ی اصلی 
جنگی بوده است هم به لیست بهانه هایی که برای رجوع به شخصیت ها 
و مقدسات دستگاه تبلیغی و ایدئولوژیک جمهوری اسالمی کاربرد دارند 

افزوده شود.

بی آبی  و  هوا  و  آب  بدی  به  خوزستان  مردم  اخیر  اعتراضات  دنبال  به 
با عنوان »خوزستان«  از سوی محسن چاوشی  انتشار قطعه  موزیکی  و 
ضرورت  دوباره  موسیقی،  قطعه  این  در  جهان آرا«  »محمد  به  اشاره  و 
نظام  برای  شخصیت هایی  چنین  مشروعیت بخش  کارکرد  به  پرداختن 
اسالمی حتا در بدترین شرایط سیاسی و زیست محیطی خودش را نشان 
که  »مسلخ«  نام  با  چاوشی  از  شده  منتشر  تازه  اثر  همچنین  می دهد. 
تبلیغات گسترده ی اخیر رسانه های جریان اصلی فارسی زبان درباره ی  به 
جایگاه  و  کارکرد  دیگر  جنبه ا ی  از  گره خورد،  در مشهد  وضعیت فحشا 
سلبریتی هایی همچون محسن چاووشی -و تاکیدی که از اواخر دهه ی 
هفتاد بر چنین شخصیت هایی در دستور کار امنیتی کاراِن فرهنگی نظام 

قرار گرفت- در این دستگاه تبلیغی گسترده بسیار قابل توجه است. 

و  »خوزستان«  قطعات  انتشار  بهانه ی  به  را  نکاتی  یادداشت  این  در 
»مسلخ« در دو بخش مطرح خواهم کرد.

***

۱.کدام جهان آرا؛ حسن یا محمد!؟

روز 9 خرداد 13۵8 روزی تاریخی در سرکوب مردم این سرزمین است. 
بعد از سرنگونی رژیم پهلوی با وجود تنوعات سیاسی موجود در آن زمان 
از آزادی های  ولی رویکرد عمومی برای تاسیس دولتی بود که حداقلی 
سیاسی و اجتماعی را بتواند تضمین کند. اما در نهایت خمینی و یارانش 

بر اوضاع مسلط شدند و نظامی را شکل دادند که از همان ابتدا با کشتار 
و سرکوب خودش را تثبیت کرد. 

در  دخالت  و  خودمختاری  همانا  ایران  مردم  مهم  تقاضاهای  از  یکی 
سرنوشت منطقه ی زیست خود بود. این مطالبه با یک حکومت مستبد و 
مرکزگرا در تناقض است. بخش های زیادی از خاک کنونی ایران مردمانی 
زندگی می کنند که زبان مادری شان فارسی نیست، فارس هم نیستند و 
بخش قابل توجهی هم مذهب متفاوتی از شیعه دارند. در کنار این موارد 
تنوع  با  کنیم  وارد  را هم  اجتماعی  و  عقاید سیاسی  و  اندیشه   تنوع  اگر 
روبه رو  ایران  در  نژاد  و  قوم  و  زبان و مذهب  و  و عقیده  از فکر  باالیی 
هستیم که نمی توان با یک نظم سیاسی مستبد و تک مذهبی و تک زبانی 
آن را مدیریت کرد. دموکراسی مفهومی ثابت با ابعاد مشخص نیست بلکه 
هر چه سویه ی خودکنترلی و خودمختاری و تسلط مردمی بر سرنوشت و 
حیات و زیست و افراد عمق پیدا کند، این دموکراسی واقعی تر و ماندگارتر 

خواهد بود. 

اقشار  که  بود  طبیعی  ایران،  در  سلطنتی  استبداد  نظم  فروپاشی  از  بعد 
مختلف برای مسلط شدن بر زندگی خودشان تالش کنند و وارد مکالمه 
با کسانی شوند که قصد داشتند دولت جدیدی بسازند. مردم عرب جنوب 
ایران هم به مسالمت آمیزترین شکلی چنین کردند. شیخ شبیر خاقانی که 
نماینده ی مذهبی آنان بود هیئتی را برای اعالم خواسته های دموکراتیک 
مردم عرب به تهران فرستاد. شبیر خاقانی در نجف مقام استادی برای 
مالی هم  او کمک  از  قدرت  به  رسیدن  تا  و خمینی هم  داشت  خمینی 
دولت  با  هیئت  این  اینکه  از  بعد  ماه  یک  درست  اما  می کرد.  دریافت 
سپاه  و  ارتش  کرد،  مذاکره  آزادی(  نهضت  بازرگان)عضو  مهدی  جدید 
و  کردند  حمله  مردم خرمشهر  به  خرداد 13۵8   9 تاریخ  در  تازه تاسیس 
تمامی نهادهای فرهنگی و سیاسی منطقه را نابود کردند. در این سرکوب 
نزدیک به ۵00 نفر کشته و ناپدید شده اند. این سرکوب اولین سرکوب 
مشارکت  با  که  بود  خود  قدرت  تثبیت  جهت  در  جدید  نظام  منطقه ای 
مثل  ملی گراهایی  همچنین  و  بازرگان  مثل  مذهبی  روشنفکر  نیروهای 
تیمسار احمد مدنی )استاندار خوزستان( صورت گرفت. سرکوب عرب های 
در  کردستان  به  لشگرکشی  و  ترکمن صحرا  بعدها سرکوب  و  خوزستان 
مرداد ماه همان سال، عزم جدی نظام سیاسی جدید برای کنترل مناطق 

مختلف و سرکوب مطالبات دموکراتیک آنان را نشان می داد. 

ملی گراهای  بودند.  مختلفی  نیروهای  سرکوب ها  این  اجرایی  بازوان 
ارتشی های  و  مدنی  احمد  تیمسار  همچون  نژادپرستی  و  فاشیست 
باقی مانده از دوران پهلوی که محصول آریایی گری و پان فارسیزم دوران 
پهلوی بودند و نیز سپاه پاسداران و حزب اللهی های طرفدار خمینی که 
مستبدی  گوش به فرمان  نژادپرستانه،  و  فاشیستی  ویژگی های  بر  عالوه 
خودشان  از  غیر  نیرویی  هیچ  نمی دانند  اجازه  و  بودند  خمینی  همچون 
در  به  میدان  از  را  رقیبی  هر  و  باشد  داشته  جامعه  مدیریت  در  دستی 
می کردند به طوری که حتا در دوران جنگ افرادی از مذاهب دیگر یا از 
جریانات سیاسی غیر مذهبی را از پشت هدف گلوله قرار می دادند!  محمد 
فرهنگی-نظامی  »کانون  موسس  و  خرمشهر  سپاه  فرمانده ی  جهان آرا 
اسالمی خرمشهر« به همراه یارانش از همین دسته بودند. آن ها با ارسال 
گزارش های نادرست و اغراق آمیز، دولت مرکزی را نسبت به چیزی که 
»خطر تجزیه« می نامیدند مدام هشدار می دادند. با مرور اسناد کامال عیان 
خودمختاری  خواهان  که  بود  عربی  سیاسی  جریان  یک  تنها  که  است 
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نکرد  مطرح  را  آن  علنی  اصال  آن هم  که  بود  ایران  از  عربی  منطقه ی 
چون اصوال فضای انقالبی باعث شده بود اتفاقا همگی نسبت به آینده ی 
انقالب خوش بین باشند و جهت گیری غالب بر همبستگی بود و سخنی 
از جدایی در میان نبود. این نکته را بعدها پان ایرانیست های دوآتشه ای 
مثل دکتر پرویز ورجاوند) از سران جبهه ی ملی( هم تایید کردند. جواب 
مردم  سوی  از  دموکراتیک  مطالبه گری  و  علنی  گفتگوی  و  نامه نگاری 
با  پاسداران  سپاه  مستقیم  مشارکت  با  آنان  سرکوب  و  توطئه  عرب،  
به  که  بود  ارتش  دریایی  نیروی  و  جهان آرا  محمد  مستقیم  فرماندهی 
فرمان  تیمسار احمد مدنی )وزیر دفاع سابق و استاندار وقت خوزستان( 

صورت گرفت. 1

حال کمی جلوتر برویم. مردمی در یک منطقه ی مرزی سرکوب شده اند 
به طوری که تا مدت ها فضای جنگی بر شهر خرمشهر حاکم بود و از 
طرفی خمینی مدام برای دولت مستقر در عراق خط و نشان می کشید 
هم  صدام  می کرد.  تشویق  حکومت  علیه  شورش  به  را  عراق  مردم  و 
در  شیعه  حکومتی  آمدن  کار  سر  بر  که  داشت  هراس  قبل  مدت ها  از 
ایران، ممکن بود موجب تحریک شیعیان عراق بشود. محمود دعایی که 
نماینده ی ایران در عراق بود در سفری که به ایران داشت به خمینی گفته 
بود اگر قصد جنگ دارید بگویید که بیشتر در عراق نماند و اگر چنین 
قصدی ندارید باید مواظب مواضع خود باشیم. این نکته را در گفتگویی که 
حسین دهباشی با ابراهیم یزدی داشت و همچنین در خاطرات منتظری 
در  مردمی  حمایت  تضعیف  از  بعد  پس  کنید.  پیگیری  توانید  می  هم 
خرمشهر و سرکوب مردم آن منطقه و تصمیم صدام به حمله ی نظامی 
به خرمشهر، می توان به خوبی دید که چگونه بحرانی کردن مناطق مرزی 
ممکن است حتا در تشویق کشورهای همسایه به حمله ی نظامی موثر 
بوده باشد. پس می بینیم که سرکوب عرب ها نه تنها ربطی به نفوذ عراق 
نداشته است بلکه یک جور محرک اطمینان بخش برای حمله ی عراق بود 
در  که  عربی  جریان  تنها  بود.  چه  زمینه های شکل گیری اش  گفتیم  که 
عراق حضور داشت و تحت حمایت عراق بود در سال 197۵ )یعنی سه 
سال قبل از انقالب( بعد از عهدنامه ی الجزایر)صلح بین ایران و عراق(  
منحل شده بود و اعضایش همگی از سوی دولت مرکزی عراق اخراج 
بازماندگان جریانات سیاسی و فرهنگی عرب منطقه،  شدند. به شهادت 
عراق نیرویی در منطقه ی عرب نشین ایران نداشت و این دروغ محض 
را جهان آرا برای توجیه سرکوب مردم منطقه بزرگ نمایی کرد تا به آن 
بهانه مردم عرب را سرکوب کند. وقتی به گزارش های سپاه به مرکز در 
اسناد منتشر شده توسط سپاه مراجعه کنید تنها مواردی که برای خطر 
تجزیه طلبی اشاره می شود لباس عربی پوشیدن، پخش موسیقی عربی در 
از سوب  اماکن عمومی، تشکیل کالس های فرهنگی و هنری مختلف 
هنوز  متاسفانه  بود.  این دست  از  مواردی  و  فرهنگی خلق عرب  کانون 

 1در بررسی اسناد متد هم البته خیلی مهم است. اسنادی که می توان در این مورد استفاده کرد:1( 
گزارشات نهادهای رسمی و دارای قدرت مثل نامه های استانداری به وزارت کشور وقت یا گزارشات 
محلی و رسمی نهادهای متکی به قدرت مثل دار و دسته ی جهان آرا، که این ها در منابع مختلف 
اسناد  مرکز  سوم(نشر  جلد  )احتماال  عراق«  و  ایران  جنگ  »روزشمار  جمله  از  شده  منتشر  دولتی 
تحقیقات دفاع مقدس که مفصل به خرمشهر در یک جلد پرداخته شده است. 2( کتاب های خاطرات 
اینکه در موسسات حکومتی منتشر شده  با  اغلب  این قبیل که  از  و سفرنامه و داستان و مواردی 
اند ولی می شود تصور کرد وضعیت چه بوده است.3( اظهار نظر مقامات وقت که در منابع مختلف 
قابل بررسی هستند مثل مصاحبه هایی که با سران سپاه و ارتش شده است یا خاطرات امثال محسن 
رضایی. ۴( منابع مستقل غیرحکومتی و نشریات مستقل آن دوره. نمونه های برجسته شان ویژه نامه ی 
کانون نویسندگان)البته درباره ی جنگ(، تهران مصور، پیغام امروز و آهنگر و همچنین روایت های 
امثال غالم حسین ساعدی و جزوات نیروهایی مثل چریک های فدایی و پیکار و حزب رنجبران)حزب 
رنجبران با اینکه موضع ضدامپریالیستی و بیگانه تیزی از نوع خمینی و حزب توده داشت ولی آش 
انقدر شور بود که یک جزوه ی مفصل در این مورد منتشر کرده است(.۵( منابع محلی مستقل از جمله 
مردم عادی یا بعضا گروهی و تشکیالتی )در واقع به عنوان قربانیان این جنایت( که می توان به طور 
مقایسه ای با دیگر منابع ازشان بهره ی فراوان برد. تمام این ها در این مدت بنده را به این نتیجه 

رساندند که امیدوارم به زودی بتوانم در کتابی جمعشان کنم.

فاشیسم  به طرز عجیبی رگ  فارسی  زبان  از  غیر  فرهنگی  فعالیت  هم 
و نژادپرستی برخی افراد را متورم می کند در صورتی که این ها حقوق 
دموکراتیک مردم است که در یک دموکراسی حداقلی رعایت می شود. 
واالمقام  روحانی  که  شبیرخاقانی  شیخ  حتا  بهانه  این  به  خمینی  رژیم 
با  که  کاری  همان  کرد.  تبعید  قم  به  و  کرد  دستگیر  را  بود  هم  شیعه 
دیگر ستیزِی  که  نشان می دهد  این  کرد.  تبریز  در  آیت اهلل شریعتمداری 
نظام جمهوری اسالمی تنها مبنایی عقیدتی و مذهبی نداشته است. به 
روحانیت شیعه و هر نیرویی که سلطه ی آنان را نمی پذیرفت حمله کردند 
و  نژادی  و  تبعیض های مختلف مذهبی  این سرکوب ها   و دست مایه ی 
قومی و عقیدتی بود. بدین معنا ویژگی استبداد در ایران از رضاشاه تا به 
امروز، دیگرستیزِی نژادی و عقیدتی و قومی را همزمان با هم دارد و مردم 
ارزشی ترین  اصطالح  به  از سوی  نژادپرستی ای  قربانی چنین  عرب هم 
نیرو های وابسته به حکومت مثل جهان آرا شدند. با این زمینه ای که به 
طور مختصر آورده شد، نقش بنیادی نیروهایی مثل محمد جهان آرا در 

شکل گیری این نظام مشخص می شود. 

با شروع جنگی که دستپخت خمینی و حماقت صدام بود، و مصیبت هایی 
بسیاری  آمد، و کشته شدن جهان آرا و  بر مردم منطقه ی خوزستان  که 
در  آنان  جایگاه  و  نقش  به  بازگشت  او،  هم وزن  جنایت کاران  از  دیگر 
ایران  مردم  تمام  چهل ساله ی  ستمگری  ریشه ی  -که  نظام  این  تثبیت 
خیلی  فضای جنگی  در  بود.  روبه رو  ذهنی  موانعی  با  تا حدودی  است- 
سخت است که چون و چرا کرد و نقش عوامل مختلف در مصیبت های 
صادق ترین  حتا  نمونه  عنوان  به  کرد.  بررسی  شفاف  و  دقیق  را  وارده 
افرادی که اکنون مثال برای حال و روز خوزستان فعالیت می کنند هنوز 
نمی توانند مسئوالنه به نقش امثال جهان آرا در بدبختی این منطقه نگاه 
بکنند و با غفلت از این مورد هنوز با زمزمه ی »ممد نبودی...«2 و گاه و 
با  حال و روز خوزستان، دوباره در واقع  امثال جهان آرا  بیگاه گره زدن 
کمک  نخست  سال های  همان   از  اسالمی  رژیم  جنایت  پنهان کارِی  به 
می کنند. هر گونه مروری بر مصیبت های منطقه که جنگ یکی از عوامل 
اصلی اش بود اگر بدون برخوردی انتقادی و دقیق به نقش و جایگاه امثال 
محمد جهان آرا نباشد اساسا ارزشی رهایی بخش ندارد و هیزمی در آتِش 
بی رمق مشروعیت   رژیم استبدادی اسالمی است. امثال جهان را و همت 

 2نوحه ی مشهور »ممد نبودی« در واقع میراثی سنتی و قدیمی بوشهری است که با صدای زنده یاد 
بخشو)جهانبخش کردی زاده مشهور به بخشو یا بخشی  10 خرداد 131۵، بوشهر - مرداد 13۵6، 
شیراز(هم ثبت شده است. کویتی پور این نوحه ی قدیمی »لیال بگفتا...« را با شعری از جواد عزیزی) 

از دوستان محمدجهان آرا( به نوحه ای در مدح محمد جهان آرا تبدیل کرد. 
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و باکری و ... معماران ارزشی این نظام پلید بودند و اولین هایی بودند که 
دست شان به خون مبارزان و مردمی که سلطه را نپذیرفتند آغشته شد. 

حاال دیگر گمان کنم بتوان به محسن چاووشی پرداخت. من نمی دانم 
او چقدر مطلع است و اصال چه هدفی از خواندن این ترانه داشته است. 
ارزیابی شخصی من از ایشان خواننده ای ضعیف و بی سواد در موسیقی و 
بهره ور از رانت ها و امتیازهایی است که این گونه به اصطالح هنرمندان 
در دورانی نصیبشان شد. اما فعال کاری با این قسمت ندارم، اما اینکه او 
مصیبت های خوزستان را هم می خواهد از گلوی امثال جهان آرا فریاد بزند 
و بازهم او را در آب نداشته ی کارون تطهیر کند تا باز هم روزنه ی فرصت 
رجوع تاریخی برای کاویدن تاریخ جنایت های امثال او و پایه های تثبیت 
این رژیم جنایتکار باز هم پوشیده باقی بماند، نمی تواند قابل قبول باشد 
امثال جهان آرا و جنگ خانمان سوزی که  با  تعیین تکلیف  از دید من  و 
علیه مردم منطقه ایجاد شد برای وضعیت کنونی ما تعیین کننده است. ما 
یا می خواهیم از این استبداد خالص بشویم یا نه، اگر می خواهیم باید به 
شکلی بنیادی این سازه ی منحوس را مورد هدف قرار دهیم و ستون های 
این نظام همین چهره های به اصطالح ارزشی اش هستند، همین تاریخ 
است.   ... و  ممدنبودی  و  شهادت بازی  و  جنگ  خاک  زیر  مانده  پنهان 
محمد جهان آرا حزب اللهی مدافع سرسخت استبداد خمینی و قاتل صدها 
نفر، خودش هم کشته شد، برادرش حسن جهان آرا ولی مخالف خمینی 
بود و در سال 1367 به همراه هزاران مبارزی که جلوی استبداِد نوظهور 
مملکت  این  تاریخ  به  اشاره ای  نام،  دو  هر  شد.  اعدام  نکردند،  خم  سر 
هستند، یادآوران محمد جهان آرا ) به هر بهانه ای باشد( پایبند به خمینی 
و نظام اش، و یادآوران حسن جهان آرا اما آرمان خواهانی هستند که برای 
محو این استبداد مبارزه می کنند. حاال جای خودتان را پیدا کنید و صف 

خودتان را مشخص کنید. 

***

۲. چاووشی، آهنگراِن دوراِن اعتدال

محسن چاووشی سابقه اش به نسل خوانندگانی بر می گردد که از دهه ی 
هفتاد چه در ارتباط با صدا و سیما و چه نهادهای خصوصی وابسته به 
حکومت، فعالیت های خود را شروع کردند. اغلب هم در کارنامه ی خود 
آثاری  غیرحرفه ای،  مخاطبان  نزد  در  حتا  و  وضوح  به  که  دارند  آثاری 
سفارشی تلقی می شوند اما با بررسی دقیق تر عملکرد و آثار آنان در طول 
فعالیت هایشان تا کنون، می توان جایگاه آنان را همچون سربازانی آماده 
جایگاه  در  چه  هماهنگ  طور  به  ضروری  مواقع  در  که  دید  خدمت  به 
سیاسی- اولویت های  چهارچوب  در  آثاری  ارائه ی  با  چه  و  سلبریتی 

فرهنگی-امنیتی حکومتی به میدان می آیند.

به  دیگر  قطعاتی  در  »خوزستان«  قطعه ی  بر  عالوه  هم  قبال  چاووشی 
مناطق جنوبی)اهواز و خرمشهر( و جنگ زدگی اشاره کرده بود که به طور 
کلی در همان چهارچوب روایت رسمی حکومتی از جنگ قرار می گیرند. 
اما چاووشی در قطعه ای که اخیرا با نام »مسلخ« از او منتشر شد به خوبی 

جایگاه اصلی خودش را در دستگاه تبلیغی رژیم حاکم آشکار می کند. 

سوی  از  منطقه ای  رقابت  و  تقابل  برای  »عرب ستیزی«  کارت  با  بازی 
باشیم  دقیق تر  اگر  و  دارد  طوالنی  سابقه ای  اسالمی  جمهوری  رژیم 
که  است  »ایران«  دولت-ملت  هویتی  بنیاد  با  خورده  گره  ویژگی  این 
با سلطه ی دولت های استبدادی پهلوی و اسالمی، در سال های اخیر به 
حوزه های کنترل و مهندسی اجتماعی هم وارد شده است و به خوبی از 

نفرت انگیزی و عرب ستیزی برای مدیریت افکار عمومی استفاده می شود. 
از جمله آثاری که اخیرا در همین مورد می توان به آن اشاره کرد فیلم 
و  شد  ساخته  مهدویان  محمدحسین  کارگردانی  با  که  است  »التاری« 
برای اکرانش تبلیغات وسیعی صورت گرفت. کارگردان این فیلم قبال هم 
فیلم »ماجرای نیمروز« را ساخته بود که تهیه کننده اش سازمان هنری 
اوج )وابسته به سپاه پاسداران( بود که »مسلخ« محسن چاووشی را هم 
ساپورت کرده است. ترانه ی »مسلخ« و فیلم »التاری« به بهانه ی انتقال 
دختران به دوبی برای فحشا به طور علنی توصیه به عرب ستیزی و اقدام 
علیه به قول خودشان متجاوزان می کنند. نقش فعال نهادهای وابسته به 
سپاه و دیگر نهادهای امنیتی در حوزه ی تولیدات فرهنگی و به کارگیری 
به اصطالح هنرمندانی که در صحنه حضور دارند احتیاج به شرح مفصلی 
ندارد و با مروری ساده بر آثاری که ارائه می کنند یک جهت گیری کالن 

را می توان تشخیص داد. 

تحرکات  برای  پوشش  ایجاد  برای  جمله  از  اسالمی  جمهوری  رژیم 
منطقه ای خود و همچنین تدارک زمینه ای برای ایجاد رانه ای قوی جهت 
هر چه  مدیریت  و  کنترل  برای  پوپولیستی  و یک دست سازِی  همگرایی 
این مشخصه ی  از  خوبی  به  مواقع خاص  در  به خصوص  جامعه  کاراتر 
هویتی »ایران« یعنی عرب ستیزی بهره می برد. به هنگام از هم گسیختن 
طرح و نقشه های بورژواهای وابسته ی حکومتی در عراق و مشخص شدن 
تزلزل بنیادی »عمق استراتژیک« رژیم اسالمی در کشورهای منطقه به 
خصوص عراق و سوریه و خیزش شیعیان عراق علیه ارگان های حکومت 
با این شکست منطقه ای  جمهوری اسالمی، بهترین گزینه برای مقابله 
و جلوگیری از تبعات اجتماعی و سیاسی فروپاشی پروپاگاندای تحرکات 
با  تبلیغاتی  مانور  منطقه،  در  وابسته  نهادهای  و  پاسداران  سپاه  نظامی 

سوخت عرب ستیزی و ناموس پرستی و غیرت اسالمی بود. 

فقط  و  دارد  اسالمی  نظام  عمر  از  سابقه ای طوالنی تر  مشهد  در  فحشا 
هم به قبر »امام رضا« محدود نیست بلکه مزارهای »حضرت معصومه« 
در قم، »شاه چراغ« در شیراز، شاه عبدالعظیم شهر ری و ...هم از دیرباز 
مراکزی شناخته شده برای فحشا بوده اند. اما ضرورت هایی که ازش گفتیم 
باعث شد ناموس پرستی اسالمی با عرب ستیزی »ایرونی« ترکیب شود و 
به مانور گسترده ای علیه »عراقی ها« تبدیل شود که قبال هم هشت سال 
فراهم  برایش  مناسبی  جنگ خمینی ساخته، سرمایه ی کالنی و سوخت 
کرده بود. جنگ ایران با عراق بیش از هزار از نعمت برای رژیم جمهوری 
اسالمی داشته است، دستگاه تبلیغاتی و حجم عظیمی از مشروعیت جویی 
این رژیم بر همان جنگ بنا نهاده شده و همچنان خاک استخوان های 
و علم الهدی  باکری و شیرودی  و  اجساد جنایتکارانی همچون جهان آرا 
به چشم میلیون ها نفر پاشیده می شود تا عالوه بر اینکه از چند و چون 
جنگی  شدن  برافروخته  در  مسئولیت هایش  و  ننگین  رژیم  این  استقرار 
خانمان سوز کماکان بی خبر بمانند بلکه دیر مصیبت هایی که همین رژیم 
عامل اصلی و مستقیم آن است را هم مخدوش جلوه دهند تا مقصر باز 
هم »دشمن خارجی« باشد، ولی از آنجایی که لولوی  »دشمن خارجی« 
در این سال ها بی اثر به نظر می آید، پس بهتر آن که با »هجوم عرب های 
عراقی« جایگزین شود، یعنی همان لولوی تاریخی و هویتی که »ایران« 
برای احیای خود از روشنفکر دولتی رضاخانی گرفته تا مداحان امروزی ما 

جناب محسن چاووشی به آن چنگ می زنند.
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داشته  شهرهایمان  از  درآوردی  من  و  تاریخی  بندی  تقسیم  یک  بیایید 
اقلیم  مرزامرز  رضاخانی  گذشته ی  همین  تا  شهرهایمان  باشیم....برخی 
بودند....یعنی  روستایی  یکجانشین  یا  نشین  شهر  اقلیم های  با  عشایری 
اینکه آخرین شهر مهم سیاسی نظامی و بازار بودند که در مرز اقلیم های 
این  با  بیشتر  مراودات کاالیی شان  برای  دامدارها  و  داشتند  قرار  کوچ رو 
بسیار  بازارهای  شهرها  داشتند...این  شد  و  آمد  سهل الوصول  شهرهای 
پررونقی داشتند و خب در کنار این بازار سنتی و کهن حتمن یک حوزه 
یا مجموعه مذهبی قوی و بانفوذ هم تشکیل می شد....و اینکه حاکمیت 
عشایری  متمرد  مناطق  سرکوب  یا  کنترل  یا  حفاظت  برای  مرکزش  و 
اقدام به ساخت یک دارالحکومه یا ساخلوی نظامی قوی در این شهرها 
و  مذهبی  دستگاه  و  بازار  ملغمه ی  این  می شده  شگرف  می کرد...چه 

دارالحکومه و ساخلوی نظامی اش.....

خب عشایر و دامدارها در جدال شان با مرکز...در دشت اولشان به این 
شهرها آسیب می رساندند و یا کاروان های ملک التجارهای این شهرها را 
غارت می کردند....و در هنگام صلح تمام تولیدات دامی شان توسط تاجرها 
و دالل های مکار در بازار این شهرها به قیمت پایین خریداری می کردند و 
لوازم مورد نیازشان را تهیه می کردند....حقیقتن هم به واسطه آن ملغمه ی 
شگرف هم تولیدات فرهنگی این شهرها یک هژمونی قوی داشت نسبت 
به بقیه ی نواحی ...حتا اکنون.....اهالی عام این گونه شهرها یک دیدگاه از 
باال و خودبرتربینی داشتند و دارند نسبت به بقیه ی جاها خصوصن مردمان 
حاشیه دامپرور یا کشاورز پیرامون که برای داد و ستد به ایندشهرها رجوع 
از  را  خرید  بیشترین  کاالیی شان  تولید  و  برداشت  فصول  در  و  میکنند 
بازار های سنتی این شهرها می کنند و چون چهارچوب های تعریف شده 
مراودات اجتماعی را به مانند مردمان متجدد این شهرها نمی توانند درست 
متلک های  و  متل ها  و  مکالمات  در سبیل جاری  بیاورند...همواره  جا  به 

مردمان این شهرها نکوهش می شوند.

این سه شهر در جنوب این خصوصیات را به گونه ای برجسته داشتند 
حتا تا اکنون: 

شوشتر و بهبهان و کازرون....این سه شهر که تا حدودی در یک حوزه ی 
اقلیمی واقع شده اند.. سوای شوشتر که کمی آن طرف تر است... می شود 
همین  یا  اصفهان  یا  دزفول  مانند  کرد  اشاره  هم  دیگری  شهرهای  به 
برادران  اگر خجالن جان عزیز همایون کتیرایی و  بروجرد خودمان که 
ترگل نمی شدیم با همان چوب بروجرد را می راندیم به جمع آن سه شهر.

شهرهای  مذهب  مانند  به  درست  شهرها  گونه  این  در  رسمی  مذهب 
متروپل است...آخر این شهرها تکه های کوچکی از شهرهای مرکز بودند 
که بنا بر ضرورت تکثیر و نفوذ پرتاب شدند به سرحدات مناطق حاشیه 
ای.....به خصوص که این حاشیه ها مناطق عشایری لور نشین  باشد که 
تمرد آن ها و گردن ننهادن به نظام چپاول مالیاتی مرکز همواره زبانزد 

بوده....

مطالبات  این  ما  که  خواستند  بپا  جان  پای  تا  کازرون  اهالی  روزها  این 
بشود.....این  تجزیه  شهرمان  سودآور  حومه های  نمی گذاریم  و  داریم  را 
دعواها و طغیان ها همیشه بوده ...به مانند دعوای بناب و ملکان بر سر 

نماینده ی مجلس یا قزوین و زنجان بر سر استان شدن......کازرون هم در 
این مایه ها.....اما چون نظام حاکم در یک ورشکستگی کسالت بار خمیازه 
می کشد خب تمامی اپوزیسیون این نظام، طغیان کازرون را مصادره به 
مطلوب می کنند و نزاع بین مردم نادیده گرفته شده و تحت ستم با این 
نظام قدار تحلیل می کنند......این می تواند درست باشد...این می تواند آن 
آتش زیر خاکستر و به دنبال بهانه یا جرقه برای بشکه ی باروت باشد...

توجیه  در  نیست.....مثلن...مثلن  در جزئیات  ریز شدن  و  تحلیل  تمام  اما 
مطالبات خودشان ..اهالی کازرون می گویند مگر خود کازرون چقدر بودجه 
می گیرد که آمده اند مناطق حاشیه اما پول ساز این شهر را مستقل کرده 
یا  نشین  لور  اکناف  در  که  است  امام زاده  فالن  به  اشاره شان  اند....حال 
قشقایی نشین کوچنار واقع شده و کلی عواید دارد این امامزاده و کازرونی 

این عواید را برای حوزه ی خودش می خواهد....و از این قبیل..... 

یا  چپ  رفقای  می شود..فی المثل  جور  خوب  هم  با  هم  چیز  همه 
رادیکال مان می نشینند دو دو تا چهار تا که آری...یک عمر خدا در این 
شهرهای معصوم، تظاهرات و میتینگ های بچه های چپ آن دوره را برای 
سرکوبش چماقدار وحشی از روستاها و عشایر اطراف می آوردند که خب 
عشایر و روستایی که برای معیشت محدودیت های خاص و توان فرسای 
خودش را داشته در آن بزنگاه تشکیل یک نظام جدید بیشتر جذب دم و 
دستگاه های نظام تازه متولد می شده و تو بگیر در این اقلیم که لور بیسواد 
کوه نشینش جذب سازمان چماقدار های سرکوبگر بیشتر شده....و فغان از 
معصومیت این تکه شهر های مدرن که وقتی همه رقم شهدا و مبارزین 
رادیکال و چپش را مرور می کنی یک تبرئه ی تاریخی توجیه پذیری را با 
خود دارند....و در هر گیر و داری حتا بازاری ها و دالل های سودجویش 
و آن فرهنگ و نگرش جاری خود بزرگ بینی و خود زبل پنداری اش با 
یک ننه من غریبم بازی، نوِک نوک پیکان مبارزات و مطالبات مردمی 

می شوند......

خود  از  بخواهد  اگر  جا...که  همه  در  بدبخت  حاشیه نشین  آن  بیچاره  و 
دهد...... نشان  غنی ای  فرهنگ  بی  و  سروزبان  بی  و  نخراشیده  هیبت 
حاکم......و  نظام  سوپاپ  و  سرکوب  دستی  آلت  به  می شود  محکوم  یا 
یا آلت دست بیگانه برای تجزیه و جدایی و تکه تکه کردن وطن عزیز 

گرامی.....

در تضاد مردمان با دم و دستگاه های هر نظام حاکم،  عالوه بر در نظر 
گرفتن آن میزان سرکوب و استثمار و خاستگاه اقتصادی هر نظام حاکمی 
اقتصادی اش  خاستگاه  همین  از  مردم  مطالبات  با  برخوردش  شدت  که 
نیم  تعیین کننده ضروری است یک  این مهم های  بر  برخواسته...عالوه 
داشت...فقط  یکدیگر  با  مردمی  توده های  تاریخی  روابط  به  هم  نگاه 
یک نیم نگاه به روابط مردمان با هم....البته اگر این توجیه کهنه و بی 

حوصله ی ملت واحد و امت واحد بگذارد..... 
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طرح بایکوت »بازاریان غیر عرب« مشخص نیست بر چه پایه  ی 
ابتدا  بود که دست اندرکاران  استوار است و الزم  نظری و تحلیلی 
به  نسبت  و  می کردند  و فنی  علمی  توجیه  درست  را  خود  طرح 
اقدام  اهداف  این  به  دست یابی  روش  و  آن  اهداف  کردن  روشن 
بازار و همچنین ساده  این طرح بدون توجه به ساختار  می کردند. 
انگاری نسبت به پیچیدگی نظام توزیع کاال و توهم به ضربه پذیری 
اقتصادی از طریق یک تحریم نامعین و و نامشخص آن هم برای 
یک مناسبت) اشاره به کوتاه مدت بودن آن(  پیشنهاد شده است. 
مدتی پیش یکی از فعاالن لر منطقه ی استان چهارمحال بختیاری 
هم پیشنهادی برای تحریم کاالهای اصفهانی کرد که با مشخص 
حدی  تا  باز  کاالها  تحریم  ماند.  مسکوت  طرح  مشکالت  شدن 
می تواند روشن تر باشد از جستجو برای یافتن »بازاری های غیر 
عرب«، ولی آن طرح هم نشان دهنده ی درکی غلط مناسبات توزیع 

و بازار در سرمایه داری حاکم بود. 

 به نظر می رسد فعاالن ملی و قومی گمان می کنند با همان فرمول 
ایرانی/انیرانی می توانند هر طرحی را با عنوان دفاع از خلق خود به 
پیش بکشند، غافل از اینکه در واقع تیشه به ریشه ی خود و مردم 

مورد نظرشان خواهند زد و موضع آنان را تضعیف خواهند کرد.  

پرداخت طرحی  به آن ها خواهم  به دالیلی که خالصه  این طرح 
خلق  مردمی  فراگیر  برای جنبش  نقطه ضعفی  به  اتفاقا  و  تخیلی 
عرب تبدیل خواهد شد و مسیرش را به جاده ای پر سنگالخ خواهد 

انداخت. 

شناسایی . 1 معضل  می آید  نظر  به  که  نخست  نکته ی 
چه  کنید  تصور  فقط  شما  است.  عرب«  غیر  »بازاریان 
کمدی مضحکی خواهد بود که پرس و جو و گمانه زنی و 
یقه گیری برای تعیین عرب یا غیرعرب بودن یک بازاری) 
رویکرد  این  بیفتد.  راه  بخواهد  باشد(  جایگاهی  هر  در 
به  عمل  در  افتاد  نخواهد  اتفاق  حقیقت  در  که  تخیلی 
جای ایجاد همبستگی بین عرب ها، تنها به یک شوینیزم 
مبتذل تبدیل خواهد شد که در رابطه ی نابرابری که بین 
عرب ها و غیر عرب ها در منطقه به لحاظ اقتصادی وجود 
دارد، شوینیزم فارس را هم تحریک خواهد کرد و اتفاقا 
زمینه را برای شدت بخشیدن به جنگ علیه دستفروشان 
با بهانه ای شوینیستی فراهم خواهد شد. همین مانده بود 

که اجتماع ضعیف دست فروشان عالوه بر تهمت دزد و 
قاچاقچی که بهشان می زنند، به بهانه ی »تجزیه طلب« 
منتظر  اسالمی  جمهوری  بگیرند.  قرار  حمله  مورد  هم 
از انگ تجزیه طلبی  چنین بهانه هایی است و به خوبی 

برای سرکوب و کنترل منطقه سود می جوید.  

دست اندرکاران طرح بایکوت از آن جا که به نظر می رسد . 2
شناختی از بازار و سیستم توزیع و به طور کلی کارکرد 
بازار در نظام سرمایه داری ندارند، گمان می کنند تنها با 
یک شوک تقریبا نامحسوس، می توانند رابطه ی نابرابر 
را تغییر بدهند. اول اینکه مشتری) اینجا مشتری عرب 
بر اساس  قرار گرفته است(  بایکوت  که مخاطب طرح 
یعنی  شد  خواهد  روبه رو  بازار  با  خود  موردی  نیاز  رفع 
محاسبه ای  با  همچنین  و  خود  مالی  توانایی  اساس  بر 
که بر همین اساس می کند کاالهای مورد نیاز خود را 
خریداری می کند. فرد فقیری که پولی ندارد اصوال نمی 
تواند از یک مغازه دار لوکس عرب خرید بکند و همچنین 
نظر  مورد  اجناس  هم  مرفه تر  نسبت  به  عرب های 
خودشان را  نزد دست فروشان فقیر عرب پیدا نمی کنند 
و در نهایت مشتری موثر همان مراکز تجاری مرکزی 
اهواز هستند. منطق بازار کارکرد مشخصی دارد و چنین 
طرح هایی که تنها به یک مناسبت هم محدود باشند، 
حتا شوک مختصری هم جهت ایجاد حس همبستگی 
اقشار  طبقاتی  تحقیر  بلکه  بود  نخواهد  عرب  خلق  در 
فقیر را هم با مقاومت یا موضع گیری اقشار مرفه تر عرب 
و نشان دار کردن »دستفروشان عرب«)در چارچوب یک 
تقویت  است  ممکن  دست فروشان(   به  خیریه ای  نگاه 

کند. 

تشویق به خرید از دست فروشان مسلما کمکی به این . 3
قشر فقیر و محروم است ولی باید آگاه بود دست فروشان 
آنان  از  خرید  و  هستند  اصلی  بازار  حاشیه ی  واقع  در 
جایگاه  نمی توانند  آنان  و  دارد  معینی  محدودیت 
همه ی  ضمنا  و  باشند  داشته  بازار  در  را  توجهی  قابل 
تقاضای خرید عید مردم عرب را پاسخگو نیستند. اغلب 
که   ( قاچاق  از طریق  را  کاالهای خود  یا  دستفروشان 
حق الحسابش به وابستگان همین سیستم بازار پرداخت 
از  و  اهواز  بازار  از همین  اینکه  یا  تامین می شود  شده( 
تغییر  مساله  می شود.  تامین  بازار  عمده فروشان  سوی 
جنگ  به  چوبی  شمشیر  با  اینکه  نه  است  بازار  نظام 
کسانی برویم که حاضر هستند حتا دشداشه هم بپوشند 
عید  روز  در  قیمت  برابر  دو  به  را  خودشان  اجناس  و 
فطر بفروشند! ضمنا حجم ارزش مالی کاالیی که بین 
از اقتصاد  دست فروشان در گردش است سهم ناچیزی 
بازار  برای  خطری  طرح  این  و  است  کالن  بازار  کلی 

محسوب نمی شود. 

توضیح تریبون: 

طرحی مبنی بر بایکوت بازاریان غیر عرب در عیدفطر از 
نامه ی  این  شد.  طرح  اجتماعی  شبکه های  برخی  سوی 
انتقادی از سوی یکی از مخاطبان در واکنش به این طرح 
برای ما ارسال شد که با توجه به نکات قابل تاملی که در 

آن طرح شده بود در این شماره منتشر می شود.
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بازاریان غیرعرب گمان می کند می تواند . ۴ بایکوت  طرح 
تکان  را  بازار  قومی  یا  نژادی  معیار  یک  اساس  بر 
اقتصادی  سیستم  و  بازار  همین  اینکه  از  غافل  بدهد، 
تبعیض  قدرت اش،  در  دولت  نمایندگی  با  سرمایه داری 
تبدیل  مال اندوزی  برای  اهرمی  به  را  قومی  و  نژادی 
مدافع  اصطالح  به  گزینه های  زود  خیلی  و  می کند 
عرب ها را هم خلق می کند و به نمایش می گذارد و مردم 
بیشتری  پول  احتماال  و  کشاند  خواهد  دنبالشان  به  را 
هم نصیب هم پیمانان عرب خودش خواهد کرد. از این 

نمونه ترفندها کم ندیده ایم از این حکومت. 

هر طرح بایکوتی که بر اساس یک معیار نژادی و قومی . ۵
خود را تعریف کند، در واقع به همگرایی اقشار و طبقات 
مختلف به ضرر فقرا و کارگران عرب و غیرعرب خواهد 
انجامید، یعنی بی توجه به قدرت بازار و بی اطالعی از 
مردم  نیازهای  با  نسبت اش  و  بازار  پیچیده ی  مکانیزم 
منطقه، زمینه ی قدرت گیری بیشتر آن هم فراهم خواهد 
از  خرید  به  تشویق  یا  بازار  کامل  تحریم  طرح  شد. 
دستفروشان) بدون اشاره به نژاد و قوم خاصی( می تواند 
خیلی بهتر اتحاد طبقاتی را در بین اقشار فقیر از عرب ها 
مال اندوزی  گرفتن  چالش  به  جهت  را  غیرعرب ها  و 
اقتصادی  و  سیاسی  تبعیض کالن  یک  بر  مبتنی  بازار 

و اجتماعی تقویت کند. 

که . 6 اینطور  که  شده  ذکر  هم  شعاری  آخر  بخش  در 
درون  دیگر  تضاد  یک  می شود،  متوجه  نگارنده  این 
را  دستفروش(  مرد  و  زن  )بین  عرب  دستفروشان 
برجسته می کند در صورتی که با توجه به تعداد باالی 
دست فروشان زن تنها یک چشم نابینا ممکن بود آن ها 
را نبیند. آیا در این نگاه هم مرد دستفروش اولویت دارد؟ 
آیا این طرح بایکوت از همان زنان عربی که بار خانواده 
بر دوششان است و زیر آفتاب سوزان اهواز خرج خانواده 
را با دست فروشی تامین می کنند، عقب تر و ارتجاعی تر 
معیار  و  تضاد  محور  بر  را  خود  که  رویکردی  نیست؟  
قومی و نژادی سوار کند و حل مساله را هم در همان 
و  لیبرال  هویت طلبی  ویژگی  که  کند  تعریف  سطح 
چهارچوب  در  زنان  به  ستم  الجرم  است،  محافظه کار 
نخواهد  هم  را  جنسیتی  و  طبقاتی  و  ملی  ستم  همین 
همین  طبق  هم  را  پایینی  اقشار  هم  آینده  در  و  دید 

اولویت بندی قربانی خواهد کرد.

هر کدام از موارد باال باید بیشتر باز بشود ولی فعال در 
کفایت  گفتگو  و  بحث  یک  گشایش  برای  حد  همین 

می کند. امیدوارم بحث در این زمینه مفید باشد. 
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موضع »امید دانا«،  فردی و معرف یک حماقت موردی و شخصی 
و اتفاقی نیست. اگر چه او خود را هوادار نهاد پادشاهی می داند و 
بخش بزرگی از سلطنت طلبان اکنون او را طرد کرده اند یا حداقل 
با  باید  را  سلطنت طلبی  اصلی  جریان  ولی  هستند  مشکوک  او  به 
تاریخی، سیاسی و گفتاری اش در نظر گرفت.  تمامی ویژگی های 
این گرایش اصال به شخصی به نام رضا پهلوی محدود نمی شود. 
اگر چه گرایشاتی سعی در فاصله گذاری با رضا پهلوی دارند ولی  
ایران کنونی و در وضعیت کنونی  به خانواده ی  سلطنت طلبی در 
پهلوی گره خورده است و به همین دلیل رضاخان به عنوان مبنا و 
پدر-شاه جایگاه خود را در مجموع این گرایشات حفظ می کند که 
با تخم و ترکه ی شاه می کند  به تعیین تکلیف  مدعیان را مجبور 
اصالت  در  شبهه   و  شک  ایجاد  یا  سهم خو اهی  شکل  به  یا  که 
شاهنشاهی رضا پهلوی) مثال رو کردن داستان خیانت ملکه و روابط 

نامشروع اش( خودش را نمایان می کند.

به این ترتیب اگر سلطنت طلبی را نه فقط در فرم حکومتی بلکه 
از  مشخص  روایتی  که  )پان ایرانیسم(  ایدئولوژیک اش  وجه  در 
»ایران« را پیش رو می گذارد مورد توجه قرار بدهیم، و به نظر بنده  
به سلطنت طلبی،  منتسب  از همه ی شاخه های  بیشتر  دانا«  »امید 
هم زمان  که  اقتدارگرا  گرایشی  می کند.  نمایندگی  را  گرایش  این 
موضع  هر  و  می کند  تقدیر  سلیمانی  و  سپاه  و  خامنه ای  و  شاه  از 
رادیکال و انقالبی را خالف »منافع ایران« معرفی می کند. تطهیر 
حاکمان و قدرت در پوشش پان ایرانیسم مضحکی صورت می گیرد 
عینی  و  اجتماعی  هستی  بی واسطه ی  را  »خاک«و»وطن«  که 
اهالی همان سرزمین، به عنوان ارزشی الهی/اهورایی مقدس نشان 
دوگانه ی  تقویت  و  اقتدارگرا  بوروکراسی  به  سرسپردگی  می دهد. 
رعیت-حکومت از عناصر اصلی گفتار سلطنت طلبی ایرانی است. به 
همین دلیل است که سرنوشت »سرباز وطن« از »شورشی مسلح« 
برایش مهم تر است و برای مرگ اولی )به هر دلیلی باشد( همیشه 
می کند،  شکرانه  نیاز  و  نذر  دومی  مرگ  برای  و  می گیرد  آبغوره 
میداند.  ایرانی  و ضد  تروریست  را  دومی  و  وطن  نگهبان  را  اولی 
جستجوی تاریخی اش هم بر همین الگو استوار است، مبارزه ی علیه 
سلطنت و رزم احمدزاده و اشرف و جزنی برایش »تروریسم« درک 
می شود ولی سپاه پاسداران را »گارد جاویدان« می نامد و »سردار 
با  را  را منجی ضرور می پندارد! و سرداران سپاه  سلیمانی عارف« 
سردار هخامنشی و ساسانی یکی می کند. تالش رسانه ای منتقدان 
رژیم پهلوی برای شکستن فضای سنگین استبداد )در عصری که 
رشد  فضای  یا  و  داشت(  وجود  رسانه ای محدودی  ارتباط  فرصت 
پایدار مانده است(  با تفاوت هایی  شایعه در آن فضا )که همچنان 
توطئه  را  دو  هر  کنونی،  نظام  منتقدان  مقاومت  و  افشاگری  با  را 
علیه »وطن«) بخوانید قدرت حاکم( و ویژگی »شورشی«ها معرفی 

می کنند. 

سطلنت طلبی به هیچ مبارزه ی سازمان یافته ی عمومی یا مبارزه ی 
اگر  را  خیابانی  ندارد. حضور  اعتقادی  مستقر  نظام  علیه  مسلحانه 
چهارچوب  در  اگر  مسلحانه هم  مبارزه ی  و  شود  منجر  کودتا  به 

دخالت قدرتی که »تضمین بین المللی« هم بدهد را به رسمیت می 
شناسد)همان که به »دخالت بشردوستانه« معروف است(،  ولی اگر 
این مبارزه از اراده ی آزاد گروهی مثال چپ گرا یا بی ارتباط نهادهای 
رسمی و بین المللی باشد برایش چیزی جز همان »تروریسم« معنا 
انقالب.  از  بیزار  و   در یک کالم عاشق کودتا هستند  نمی شود،  
نفرتی که از »انقالب« در میان اقشار سلطنت طلب و اصالح طلب 
اراده ی  از تعیین کنندگی  بیزاری  مشاهده می شود در بطن خودش 
و  دموکراسی  نفی  با  نزد سلطنت طلبان   در  است که  مردمی  آزاد 
شرح مضرات دموکراسی و جمهوری خودش را نشان می دهد و در 
نزد اصالح طلبان و حامیانشان با تقلیل دموکراسی و دخالت گری در 
سرنوشت خود به مشارکت اخته ی انتخاباتی و واگذاری ابتکار عمل 

به دست جناحی از حاکمیت مستقر به خوبی آشکار است.

خود  امور  اداره ی  از  ناتوان  و  نادان  همواره  را  مردم  گرایش  این 
لگد  و  لنگ  و  داخلی«  »جنگ  نگران  همیشه  می کند،  معرفی 
انداختن »اقوام« به هم است. مخالفت آنان با اراده ی آزاد مردمی 
به شکل های مختلف بیان می شود ولی در مورد کیس مورد نظر 
من که چکیده ی  این گرایش است، نه تنها به ضرورت دموکراسی 
شک دارد بلکه در نهایت مخالف سرسخت آن است و هدف خودش 
را حذف آن می داند. چندتا فحشی که نثار اسالم می شود تنها برای 
امید  )امثال  است.  دموکراسی  نفی  برای  خود  دادن  نشان  مقبول 
افراد  نزد  ولی  می گیرند  موضع  علیه »دموکراسی«  واضح  که  دانا 
مقبول تر ابراز نگرانی از »فردای انقالب« به شکل تردیدهایی در 
»آمادگی مردم برای پذیرش دموکراسی« خودش را نشان می دهد.

و  شدن«  سوریه ای  »خطر  راحتی  به  که  ویژگی هاست  همین 
ارکستر  از  و...  اجنبی«  »مزدور  و  خارجی«  و »حمله ی  »تجزیه« 
و  توده ای-اکثریتی  و  ملی-مذهبی  و  ملی  جبهه  هماهنگ 

رادیکال های پابه سن گذاشته شنیده می شود.

پان ایرانیسم  ویژگی  که  مرکزگرا  رویکرد  این  در  »تجزیه طلب« 
که  حاشیه ای  می کند.  زندگی  حاشیه  در  همیشه  است،  پهلویستی 
به نسبت فاصله اش با مرکز، »عقب مانده«، »نابالغ« و »ساده لوح« 
همیشه   حاشیه  است.  اجنبی  »تحریک«  هدف  لحظه  هر  و  است 
ممکن است »به طمع سکه و زر پادشاه را از پای در آورد«. وضعیت 
شایسته ی  و  منفی  امری  تنها  نه  رویکرد  این  در  حاشیه نشینی 
رویکرد  در  »ایران«  بارگاه  بقای  ضامن  بلکه  نیست،  رسیدگی 
»وطن«  مرزداران  توپ  دم  گوشت  حاشیه  است.  پان ایرانیستی 
است و عدم توسعه اش در فاصله ی با مرکز در کشاکش همیشگی 

»ایران« با همسایگان)انیران( معنی و فهم و توجیه می شود.
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نقطه جنوبی و در مسیر  اقصی  بصره سومین شهر پرجمعیت عراق، در 
رودخانه شط العرب واقع شده است. بصره با تولید روزانه 3 ملیون بشکه 
نفط خام 9۵ درصد درآمد دولت را تشکیل می دهد. همچنین با دارا بودن 
مهم ترین بنادر عراق و مجاورت آن با پایانه های مرزی شلمچه-ایران و 
صفوان-کویت قلب اقتصاد عراق بشمار می آید. اما با این حال بصره از 
فقیرترین استان های عراق، نزدیک به نیمی از جمعیت آن )یک ملیون و 
نیم( زیر خط فقر به سر می برد. ۵0 درصد فارغ التحصیالن جوان در این 
استان نیز بیکار هستند. استخدام های غیر بومی و همچنین تملک تمامی 
شریان های حیاتی این استان به دست احزاب سیاسی شیعه که اکثرا تابع 
و  بی برقی  آبی،  بی  شهری،  خدمات  نبود  و  اداری  فساد  هستند،  ایران 

خشکسالی وضعیت بغرنجی را برای مردم بصره رقم زده است!

نبود  اخیر،  ماه  چند  در  حکومت  تشکیل  در  شیعه  احزاب  سیاسی  ستیز 
استقرار سیاسی در این زمینه و رقابت بر سر حذف رقیبان با سو استفاده از 
شرایط پیش آمده، مزید بر علت ذکر شده امکان هر گونه رسیدگی جدی 

به مسئله را غیر ممکن کرده است.

بصره  مردم  مطالبات  مهم ترین  از  آب«  و  »برق  گرما،  فصل  شروع  با 
بشمار می روند! قطع صادرات برق ایران به عراق در چندماه اخیر و نبود 
جایگزینی برای این قضیه خشم مردم بصره از حکومت خود را دوچندان 
شط  داخل  به  شور  آب  پسرفت  خانگی،  شرب  آب  شوری  است.  کرده 
العرب ) همان وضعیت مردم محمره وعبادان ( با پایین آمدن سطح آب 
و  دجله  رودخانه  دو  بر  ترکیه  توسط  سد  احداث  دریا،  برابر  در  رودخانه 
فرات و همچنین بر رودخانه کارون و کرخه و خشکاندن اهوار مرزی از 
طرف ایران و تاثیر مرگبار آن بر مناطق جنوبی، خشک شدن زمین های 
کشاورزی و نابودی محصوالت، عواملی هستند که جرقه اولین اعتراضات 

جدی مردم بصره در چند ماه اخیر را تشکیل داده اند.

در روزهای قبل از اعتراضات گزارش شده است که سی هزار فرد به دلیل 
مسمومیت ناشی از آب آلوده به بیمارستان های بصره منتقل شده اند!

با تحلیل شرایط اجتماعی سیاسی شهر بصره این نکته نیز حائز اهمیت 
است که رانت حکومتی در رابطه با سلطه احزاب سیاسی که اغلب نیز 
میلیشا و مسلح هستند، و با تکیه بر ایدئولوژی قرون وسطایی تشیع گرایی 
که ضرورت بسیج مردم شیعه در برابر داعش و اهل سنت را وسیله برتر 

مشروعیت استبداد مذهبی خود در شهرهای شیعه نشین عراق می داند، 
امکان هرگونه برآمدن نسل جوان انقالبی را در نطفه خفه می کند. این 
استبداد مذهبی که مستقیم از ایران تغذیه و حمایت مي شود و در جهت 
حمایت مصالح امپریالیستی آن در این خطه بر ضد مردم گام برمی دارد، 
پیکان خشم مردمی را به سوی هدف قرار دادن ایران در بصره سوق داده 
است.  آتش سوزی های سلسله وار در مراکز احزاب وابسته به ایران و حشد 
شعبی و از آن مهم تر کنسولگری ایران در بصره این دیدگاه را به خوبی 

عیان می کند! 

البته رقابت احزاب در سو استفاده از خشم مردم و کنترل آن در جهت 
بدنام کردن رقیبان خود در بغداد نیز تاثیر خود را در عقب نشینی جوانان 
بصره در روزهای اخیر از صحنه خیابان داشت، به طوری که این شوراهای 
هماهنگی در بیانیه های متعدد این موضوع را شرح داده و خواستار دقت 
احزاب  استفاده  سو  با  برخورد  در  در صحنه  حاضر  و  مستقل  کنشگران 

سیاسی از این مسئله شدند!

این کنش بی سابقه به مسائل اجتماعی در عراق که کامال بر علیه صف 
چالش کشیدن  به  با  و  کرده،  تقابل شیعي-سني عمل  و  مذهبي  آرایي 
از نقطه نظر شفاف سازی روابط درونی قدرت و کارآمدی  نظام موجود 
احزاب و همچنین ضرورت پرداختن به عاجل ترین مطالبات الیه های 
زیرین جامعه، افق جدیدی را در پیش روی نسل جدید و انقالبی عراق 

باز کرده است!

از بافت قبیله ای شهر و هویت  حضور زنان در صحنه اعتراضات، گذر 
تک بعدی و تنگ نظر قبیله ای و حزبی و منطقه ای، دیگر وجه بارز این 
اعتراضات بشمار می رود. این اعتراضات که کشته و زخمی های بسیاری 
را در پی داشت، از یک اعتراض محلی در ماه گذشته ریشه گرفت که 
تعدادی جوان در اعتراض به بیکاری روبروی شرکت نفت تجمع کرده 
بودند و با دخالت نیروهای امنیتی یکی از معترضان کشته و چهار شخص 

دیگر زخمی شدند! 

این اعتراض سریعا به دیگر مناطق سرایت کرده و با یک عقب نشینی 
موقت دوباره صحنه خیابان های بصره را متشنج ساخت!
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است،  دیرینه ای  رابطه ی  ایران  فالت  در  سیاست  و  آب  رابطه ی 
سپیده دمان شکل گیری این رابطه به تحوالت اقلیمی متعدد فالت 
ایران در عصر هولوسین بازمی گردد. فالت ایران پس از پایان عصر 
پلیستوسن )آخرین دوره ی عصر یخ( وارد دورانی از اعتدال اقلیمی 

می شود.

انقالب کشاورزی و اهلی کردن دام  بروز  امکان  شروع هولوسین 
می سازد.  ممکن  السرطان  رأس  از  باالتر  جغرافیایی  عرض  در  را 
شکوفایی فرهنگی و تقسیم کار پیچیده تر جوامع ابتدایی در این دوره 

شرایط یکجانشینی را فراهم می آورد.

فالت ایران در عصر هولوسین دوره های خشک و مرطوب را از سر 
سامانه های  تشکیل  هولوسین  تحول  مهم ترین  اما  است.  گذرانده 
دریاچه ای در فالت مرکزی بر اثر ذوب یخ در اواخر پلیستوسن بود. 
تراز این دریاچه ها با جریان های رودخانه ای که از بقایای یخچال ها 

سرچشمه می گرفتند تنظیم می شد.

هنگام  آن  در  ایران  مرکزی  فالت  کنونی  بیابانی  و  پست  اراضی 
دائمی در حاشیه ی  بودند و نخستین سکونت گاه های  از آب  مملو 
این دریاچه ها شکل گرفتند. در واقع سامانه های تمدن ساز در فالت 
دولت شهرهای  و  جیرفت،  تمدن  بودند.  دریاچه ها  عمدتًا  مرکزی 
غرب جازموریان شاید قدیمی ترین زیستگاه ها بوده اند. با گرم ترشدن 
هوا در هولوسین میانه و احتمااًل بهره کشی بیش از حد از اراضی 
تراز تجدیدپذیر خارج شد  از  تراز دریاچه ها  زراعی جنب  تاالب ها، 
و به تدریج چشم انداز فالت مرکزی به سمت خشک شدن رفت تا 
چیزی حدود 3۵00 سال پیش به وضعیت کنونی )البته قبل از تأثیر 

فزاینده ی گرمایش جهانی( رسید.

انسانی  جغرافیای  بر  ناپذیری  جبران  تبعات  ایران  در  اقلیم  تغییر 
و  جنگ  وبا،  بیماری،  مهاجرت،  دولت شهرها،  فروپاشی  گذاشت. 
یافته های  اما  نیست،  ذهن  از  دور  که  است  احتماالتی  نسل کشی 
باستانشناسی الیه های خاکستر وگورهای دسته جمعی را هم ثبت 

کرده اند.

خود  جای  و  گردید  مغلوب  کشاورزی  و  روستایی  زیست  الگوی 
تجارت  داد.  شبانی  زیست  الگوی  به  را 
رونق گرفت  خام(  )مواد  کانی ها  و  سنگ 
شد.  معدن کاری  عشایر  جانبی  پیشه ی  و 
ارتفاعات حاشیه ی پالیاها به دلیل اتصال 
به مناطق پست امکان دسترسی به فلزات 

و کانی های سنگین را تسهیل می کرد.

مراتع  به  زمستان  فصل  در  که  عشایری 
کوچ  بیابان ها  حاشیه ی  دست نخورده ی 
کانی های  به  دسترسی  برای  می کردند 
حفر  به  اقدام  تجاری  ارزش  دارای 
تونل ها  این  می کردند.  ابتدایی  تونل های 
زیرزمینی  آب  سطح  بودن  باال  دلیل  به 
به آب می رسیدند و راه خروج این آب از 

معدن حفر کانال های انحرافی بود.

این شیوه به تدریج و طی چند هزاره کاربرد 

دیگری به خود گرفت که ما آن را به اسم کاریز )قنات( می شناسیم. 
بیابانی  اراضی  در  را  دائمی  سکونت گاه های  ساختن  امکان  قنات 
فالت مرکزی ممکن ساخت. این دستاورد آن قدر مهم بود که بدل 

به نقطه ی عطفی در زندگی اجتماعی فالت ایران شد.

تازه ای شدند  تمدن ساز  به سامانه های  تبدیل  کاریزی  سامانه های 
که در نبود تاالب ها و رودخانه های دائمی امکان دسترسی به آب و 
تولید کشاورزی را فراهم می کردند. اما حفر قنات نیاز به نیروی کار 
متمرکز و نظارت و هماهنگی داشت. به عالوه حراست از قنات و 

تقسیم آب نیاز به یک تحول نهادی داشت.

این تحول نهادی نخست در قالب شیخ ساالری و سپس در قالب 
یافت. مردان  بروز  استبداد  قالب  در  نهایت  در  دیوانساالری آب و 
از مرخص شدن از کشت و کار در فصل سرد مجبور  جوان پس 
کاریزی  تمدن  واقع  در  می شدند.  آب ساالران  برای  بیگاری  به 

پیچیده ترین نظام پدرساالر در زمان خود بود.

برای درک بهتر میزان بهره کشی دیوان ساالری آب از انسان ها، اگر 
طول کانال های آب حفر شده در اراضی کنونی ایران را در امتداد 
می شود.  ماه  تا  زمین  فاصله ی  درصد   ۵/97 کنیم  ردیف  یکدیگر 
آب ساالری یکی از خشونت بارترین سامان های سیاسی تاریخ است.

و  داشت  تعلق  آب ساالران  به  مصنوعی  آبیاری  تحت  اراضی 
)یا  کسانی که نیرویی را برای حفر قنات به خدمت در می آوردند 
به زور یا با پاداش( تا چند نسل از پرداخت خراج معاف بودند. در 
نظام  این  اتحاد  نقطه ی  که  قرار می گرفت  شاه  آب ساالران  رأس 
سلسله مراتبی بود.بخشی از مازاد محصول به آب ساالران می رسید 
و بخشی از آن به عنوان خراج به شاه داده می شد. وظیفه ی شاه 
مواقع  در  استفاده  برای  محصول  مازاد  انبارکردن  و  سیلو  ساخت 
این  شاه  به  مازاد محصول  این  بود.  بالیا  و  و خشکسالی  قحطی 

امکان را می داد تا یک نیروی نظامی را اجیر کند.

و  دیوانساالری آب، سرکوب  بر  نظارت  امکان  نظامی  نیروی  این 
جنگ را به شخص شاه می داد. مشروعیت شاه نه از سوی سکنه ی 
این شیوه ی  در  اخذ می شد.  مقام شاهی  از خود  بلکه  او  قلمروی 
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تولید و این نظام سلسله مراتبی نیرویی برای موازنه ی 
قدرت شاه وجود نداشت. شاه در برابر هیچ کس جز خدا 

پاسخگو نبود.

بودن  دور  و  کاریزی  سامانه های  پراکندگی  دلیل  به 
اراضی تحت آبیاری مصنوعی از یکدیگر، شاه از نیروی 
واسطه ی  به  ایالت  می گرفت.  بهره  ایالت  نظامی 
شیوه ی زیست شان از تحرک باالیی برخوردار بودند و 
در صورت بروز شورش و یا ادعای استقالل این قابلیت 

را داشتند که سریع خود را به محل مناقشه برسانند.

زوال دودمان های قدرت در فالت ایران، شرق مدیترانه 
و بین النهرین ربط معناداری با زوال سامانه های آبیاری 
آبیاری مصنوعی داشته  اقلیمی تأثیرگذار بر  و تغییرات 

است. این نمودار مؤید این ادعا است.

در این نمودار به وضوح نوسانات رطوبتی اقلیم خاورمیانه 
و تأثیر آن بر زوال و یا شکوفایی دودمان های سیاسی 
نیز در آن  از جمله قحطی  هویدا است. عامل دیگری 
تغییرات  آن  اولیه ی  علت  طبعًا  که  است  شده   لحاظ 

اقلیمی بوده است.

آخرین قحطی در ایران حدفاصل سال های 191۵ تا 1917 م. )طی 
از نفوس  جنگ جهانی اول( رخ داده است. در نتیجه ی آن نیمی 
ایران تلف شدند. البته تحریم غله ی بریتانیا بر شدت این قحطی 
افزود اما عامل اصلی طبق نمودار فوق، وقوع بزرگترین خشکسالی 

در ۵000 سال گذشته بوده است.

با شروع توسعه ی مدرن در ایران استبداد ایرانی و دیوان ساالری آن 
از ثروت الیزال نفت بهره جست و پروژه های بزرگ عمران آب را 
کلید زد. دسترسی راحت به آب در شهرها به تدریج آرایش جمعیتی 

فالت ایران را تغییر داد.

قلع و قمع عشایر در دوران استبداد رضاخانی و گسترش کاِر مزدی، 
پارادایم  حال  عین  در  و  راند  حاشیه  به  را  پیشین  تولید  شیوه ی 
جدیدی را بر سیاست کالن در ایران حاکم کرد. آب اکنون تابعی 

از نفت شده بود.

با حمله ی متفقین به ایران، اقتصاد جهانی برای موازنه ی قوا بین 
ایران  از تقسیم کار را به  از جنگ جهانی دوم، نوعی  فاتحان پس 
تحمیل کرد که ساختار سیاسی را موظف می کرد مقدار مشخصی 
نفت خام را در روز صادر کند. بازسازی اروپا و شروع جنگ سرد 

موجبات افزایش تولید نفت را فراهم کرد.

ایران به نوع جدیدی از پروژه های عمران آب متوسل شد تا عالوه 
از  هیدروکربنی  توسعه ی  جانبی  صنایع  خام،  نفت  استخراج  بر 
جمله صنایع پاالیش و صنایع شیمیایی را نیز ایجاد کند. مطالعات 
نخستین سد مدرن در ایران )سد گلپایگان( سه سال پس از اشغال 

ایران به دست متفقین آغاز شد.

نیاز به انرژی موجبات گسترش نیروگاه های سوخت فسیلی )مازتی( 
را در شهرها و مناطق صنعتی فراهم نمود. مجموع آب مصرفی در 

را  ایران  مدرن  دیوان ساالری  نیروگاه ها،  و  نفت  به  وابسته  صنایع 
وارد مرحله ی جدیدی از مدیریت آب نمود.

سرعت افسارگسیخته ی توسعه نیاز به صنایع سنگین از جمله فوالد 
و معادن را ضروری ساخت و تقاضای بیشتری برای آب به وجود 
لوازم خانگی  و  اگر رشد صنایعی مثل نساجی، خودروسازی  آورد. 
را هم لحاظ کنیم نیروی کاری که در شهرها وجود داشت عماًل 
جوابگوی سرعت توسعه نبود.از آن جا که کشاورزی در این دوره در 
اکثر مناطق ایران با ابزارهای عهد نوسنگی انجام می شد، و مصالح 
زیست مدرن جز در شهرهای بزرگ فراهم نبود، نرخ مهاجرت از 
روستا به شهر افزایش چشمگیری داشت. سیاست گذاری در مواجهه 
و  بیشتر  اراضی  زیرکشت بردن  بیشتر،  چاه های  حفر  مهاجرت،  با 

دادن تسهیالت بود.

علت  به  غذا  کسری  جبران  برای  شیمیایی  کودهای  از  استفاده 
افزایش جمعیت، باعث نیتراته شدن بخش بزرگی از سفره های آب 
زیرزمینی دشت های کشاورزی باستانی در فالت ایران شد. دامنه ی 

این بحران تا امروز نیز گریبانگیر ما است.

سیاست های حاکمیت در مواجهه با مهاجرت کارگر نیافتاد و رشد 
جمعیت شهری در قالب حاشیه نشینی نمود پیدا کرد. جمعیت هایی 
که به بهانه ی کارمزدی به شهرهای صنعتی سرازیر شدند، اغلب از 
دسترسی به آب سالم بی بهره بودند. ورود فاضالب به قنات ها هم 

بحران را پیچیده تر می کرد.

دستاورد توسعه ی مدرن و سیاست  گذاری مدرن در حوزه ی مدیریت 
چشمگیری  فاصله ی  با  را  مرکز-حاشیه  اجتماعی  پدیده ی  آب، 
تشدید کرده بود. موضوع دیگر زوال آب ساالری نبود بلکه توسعه ی 
مرکزگرا و انتقال آب به شهرهای صنعتی به قیمت ویرانی جغرافیای 

انسانی متکثر فالت ایران تمام می شد.

حاشیه نشینی، زوال کشاورزی، ویرانی روستانشینی و از بین رفتن 
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سیاست گذاری  مستقیم  نتیجه ی  عشایری،  فرهنگ  جزایر  آخرین 
عمومی در حیطه ی آب بود که تحت تأثیر توسعه ی هیدروکربنی 

صورتبندی شده بود.

از  یکی  در  ایران  فالت  انسانی  جغرافیای  و  فرهنگی  تکثر  زوال 
زیست  جز  بدیلی  بیستم  قرن  در  توسعه  برنامه های  سریع ترین 
از کیفیات ماهوی  به دلیل یکی  مصرفی نداشت. زیست مصرفی 
خود، یعنی نامولد بودن فاصله ی بسیاری با واقعیت دارد. منظور از 
نواحی  ساکن  انسان  بقای  و  زیست  بر  تأثیرگذار  عوامل  واقعیت، 
به  است.  قلّت آب  واقعیت همان  این  است.  نیمه خشک  و  خشک 
زبان و منطق بازار ) که زیست مصرفی زاییده ی آن است( بیش از 
عرضه نمی توان تقاضا داشت. اما زیست مصرفی محدودیت منابع 

را به عنوان پیش فرض لحاظ نمی کند.

شد،  دنبال  آب  سیاست گذاری  در   13۵7 انقالب  از  پس  آن چه 
کالن  سیاست  بود.  انقالب  از  پیش  بحران های  ادامه ی  عمل  در 
حاکمیت به تعویق انداختن فاجعه و فرار به جلو بود. اما تفاوت های 
از قحطی  بزرگتر  فاجعه ای  است  کار است که ممکن  در  بسیاری 

بزرگ )191۵-1917( رقم بزند.

نواحی  که  است  اقلیمی  تغییرات  و  جهانی  گرمایش  عامل،  اولین 
پیچیده تری  تبعات  اقلیم  تغییر  می کند.  از سکنه  خالی  را  بسیاری 
از جمله فرسایش خاک و بیابان زایی را نیز به دنبال دارد. ذخیره ی 
آب معادل برف به دلیل گرمایش جهانی تا سال آینده به کلی از 

بین خواهد رفت.

دومین عامل، نظام سرمایه داری در مقیاس داخلی و خارجی است 
که به فاجعه نیز به چشم بازار و محل استحصال سود نگاه می کند. 
در چنین شرایطی اراده ی سیاسی تابعی از بازار است و مادامی که 
وضعیت  تغییر  برای  هم  اراده ای  کرد  سود  کسب  فاجعه  از  بتوان 

وجود نخواهد داشت.

زاییده ی یک  است که خود  ایران  بحران جمعیتی  سومین عامل، 
حاکمیت  امنیتی  سیاست  و  است  بوده  زا  بحران  و  بی قواره  روند 
با  آن  موازنه ی  برای  فشار  ایجاد  و  تدریجی  حذف  آن  قبال  در 

مکانیزم های بی رحمانه و غیرانسانی است.

مسابقه ی  و  ایران  فالت  پیچیده ی  ژئوپولیتیک  چهارم،  عامل 
ایران  همسایگی  و  داخل  در  سیاسی  فاسد  رژیم  های  تسلیحاتی 
در  ابرقدرت ها  و  درگیر  بین المللی طرف های  متحدان  البته  است. 

خاورمیانه نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

در نهایت آن چه مسلم است، وقوع یک دگرگونی بزرگ )نه لزومًا 
دگرگونی  این  است.  ایران  و جمعیتی  آرایش سیاسی  در  مطلوب( 
ناگزیر رخ خواهد داد، بزنگاه کنونی آن قدر پرمخاطره است و تاریخ 
معاصر این سرزمین درگیر چنان تضادهای بنیان کنی است که تا 

وقتی با آن ها مواجه نشویم بحران زا خواهند بود.

اکنون وقت مواجهه با تغییر اقلیم و خشکیدگی است. فاجعه دارد 
به همه ی ما سیلی می زند. هیچ چیزی در وضعیت کنونی به قدر 
مواجهه با این دو موضوع اولویت ندارد. اگر اراده ی سیاسی وجود 

ندارد، باید اراده ی مردمی را ساخت.

در این بزنگاه تاریخ ساز موظفیم همه را از ابعاد فاجعه آگاه کنیم و 
همزمان به تشکل یابی، الگوهای بدیل و ترویج مشارکت مبادرت 
را  پیوند هایمان  بسازیم.  را  آن  ندارد  وجود  آلترناتیوی  اگر  کنیم. 

عمیق تر کنیم و برای مبارزه آماده باشیم.
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 نگاهی تاریخی به مورد روسیه و لهستان 

نبرد مسکو، سپتامبر ۱8۱۲، اثر لویی لوژن

دوره ی مهمی در تاریخ اروپا ــ چه غرب و چه شرق ــ وجود دارد که 
این  اروپا حاکم شدند.  اعظم  بر بخش  استبدادی  آن حکومت های  طی 
از اواخر فئودالیسم تا ظهور و  از لحاظ زمانی کم و بیش  دوره ی تاریخی 
گسترش سرمایه داری در اروپا یعنی تقریبًا از سده ی شانزدهم تا سده ی 
بیستم میالدی ادامه داشت و در کشورهای مختلف در زمان های مختلفی 
اواخر سده ی شانزدهم متحمل نخستین  اسپانیا در  استبداد  یافت:  پایان 
سده ی  اواسط  در  انگلستان  استبداد  شد؛  هلند  در  خود  بزرگ  شکست 
هفدهم از پای درآمد؛ استبداد پروس تا اواخر سده ی نوزدهم تداوم داشت؛ 
اما استبداد روسیه تنها در سده ی بیستم سرنگون شد. بررسی این دوره ی 
تاریخی برای تحلیل تأثیرات عمیقی که در شکل گیری نظام سرمایه داری 
بنیادی  پدیده های  واقع  در  است.  بسیار ضروری  به جا گذاشتند  از خود 
مانند انباشت بدوی سرمایه، جنبش رفرماسیون، تشکیل ملت ها، گسترش 

امپریالیسم و صنعتی شدن همگی در این دوره رخ می دهند.

حکومت های استبدادی در شرق و غرب اروپا

استبدادی  نظام  دو  تفاوت های  مقاله  این  موضوع  به  توجه  با  این جا  در 
بتواند  اروپا را بسیار کوتاه مطرح می کنم تا دست کم  در شرق و غرب 
طرحی کلی در اختیار بگذارد. این طرح کلی به هیچ وجه ادعای آن را ندارد 
که سیر تکوینی این دوره ی تاریخی را بیان می کند. ویژگی های چنین 
حکومتی در اروپای غربی سلطنت های متمرکز استبدادی، ارتش منظم، 
مراحل  ایجاد  مدون،  قانون  سنگین،  مالیات بندی  ریشه دار،  بوروکراسی 
مرکانتلیستی  سیاست های  گسترده ی  پی گیری  و  یکپارچه  بازار  اولیه ی 
است. »حکومت استبدادی در غرب دستگاه  سیاسی طبقه ی فئودال در 
از پیش شهری بود که به طور کامل آن را کنترل  بستر اقتصادی بیش 
شرق  در  استبدادی  می شد.«]1[ حکومت  منطبق  آن  با  باید  و  نمی کرد 
اروپا اساسًا ماشین سرکوب طبقه ی فئودال بود که »تازه از شر آزادی های 
استحکام  برای  ابزاری  و  بود  شده  خالص  تهیدستان  سنتی  و  جمعی 
سرفداری در بستری شمرده می شد که از زندگی یا مقاومت خودمختار 
شهری در سده های میانه زدوده شده بود.«]2[ در واقع استبداد »مدرن« 
قوا  تمام  با  باال  از  مدرن  دنیای  »مناسبات  که  می کرد  ایجاب  در شرق 
استقرار یابد و در نتیجه خشونت تزریق شده به مناسبات اجتماعی بسیار 

بیش تر از غرب بود.«]3[

ویژگی های خاص این نوع شرقی ماشین سرکوب فئودالی چه بود؟ دو 
ویژگی کلی پایه ای و از لحاظ درونی مرتبط با هم را می توان مشخص 
کرد. یکم، تأثیر جنگ بر ساختار آن چشمگیرتر از غرب بود و شکل های 
منحصربه فردی به خود گرفت. در واقع تمرکز بر کارکردهای جنگ به 
نحو مؤثری دستگاه دولتی نوظهور را به محصول فرعی ماشین نظامی 
طبقه ی حاکم تقلیل داد و تمامی جامعه تابع الزامات آن شد. در این مورد 
تاتارها  لهستانی ها،  سوئدی ها،  با  روسیه  جنگی  کارزارهای  به  می توان 
ساختار  کل  بر  آن  تأثیر  و  شانزدهم  سده ی  سراسر  در  دشمنان  سایر  و 
جامعه ی روسیه اشاره کرد که نتیجه ی آن ایجاد سازمان جنگی دولتی 
بود.  زائده ی دستگاه نظامی  به  تبدیل نجبا  اجاره داری و  الگوی  تغییر  و 
دولت  برای  نظامی  تا خدمات  تبدیل شد  اقتصادی  به وسیله ای  »زمین 
تأمین شود و این در حالی بود که زمینداری توسط مقامات به پایه ی نظام 
دفاع ملی تبدیل شد«]۴[ و نمونه ی دیگر حکومت استبدادی پروس است 
که در آن بوروکراسی دولت به عنوان شاخه ی فرعی ارتش زاده شد و کل 
ساختار دریافت مالیات، خدمات مدنی و مدیریت محلی تابع سرفرماندهی 
مالکان  متبوع  و  تابع  رابطه ی  ویژگی،  دومین  بود.  شده  جنگ  عمومی 
فئودالی و سلطنت های استبدادی است که در شرق و غرب در شیوه ی 
مناصب  فروش  می کند.  جلوه  جدید  بوروکراسی  در  نجبا  ادغام  متفاوت 
تبعات رشد بورژوازی تجاری در غرب بود، هرگز به  از  دولتی که یکی 
طور جدی در حکومت های استبدادی شرق تثبیت نشد. »علت این امر 
را در غرب باید وجود یک طبقه ی تجاری محلی و رشد سریع سرمایه ی 
رابطه ی  از  شاخصی  مبادله  تجاری  ماهیت  دانست.  تولیدی  و  تجاری 
از  ناشی  بود. وحدتی که  اشرافیت حاکم و دولت آن  بین  درون طبقه ای 
فساد بود و نه اجبار، قهر استبدادی مالیم تر و پیشرفته تری را در غرب به 
وجود آورد.«]۵[ این در حالی است که در شرق بورژوازی شهری وجود 
نداشت و بخش تجاری حکومت استبدادی را مالیم نمی کرد. تزارها در 
روسیه تجارت را از طریق بنگاه های انحصاری خود کنترل و شهرها را 
اداره می کردند. طبقه ی اشراف شرقی عمدتًا در دستگاه جنگی و اداره های 

مالی و مالیاتی آن گنجانده شده بودند.

و  شهرها  خنثی بودن  دلیل  به  تنها  نه  استبدادی  حکومت  به  »گذار 
سرف سازی دهقانان بلکه به دلیِل سرشت ویژه ی نجبا که این شرایط را 
عملی ساختند نمی توانست همان مسیر غرب را در پیش بگیرد. طبقه ی 
را  فئودالی  منضبط  نسبتًا  سلسله مراتب  با  دیرپا  و  طوالنی  انطباق  نجبا 
برای آمادگی جهت ادغام در یک حکومت استبدادی اشرافی تجربه نکرده 
بود. با این همه، هنگامی که نجبا با خطرات تاریخی استیالی خارجی یا 
فرارهای دهقانی روبرو می شدند، نیاز به ابزاری داشتند که بتواند به آن ها 
بار دیگر وحدتی آهنین بخشد. نوع ادغام سیاسی که حکومت استبدادی 
روسیه و پروس به آن دست یافتند اغلب ُمهر این وضعیت طبقاتی اولیه 
را بر خود داشت … دقیقًا احداث عمارت استبداد »مدرن« در شرق، خلق 
رابطه ی بندگی »باستانی« را ایجاب می کرد که زمانی سرشت نشاِن نظام 
تیولداری غرب بود. این رابطه هرگز پیش تر در شرق جدی نبود؛ رابطه ی 
با  در شرق  اما  ناپدید شد،  استبدادی  با ظهور حکومت  در غرب  بندگی 

فرمان استبداد پدیدار شد.«]6[

 روسیه، دژ ارتجاع

روسیه نمونه ی بسیار روشنی از این حکومت استبدادی است که تکوین 
از  ترکی  شاخه ای  می دهم.  شرح  مختصر  طور  به  را  آن  شکل گیری  و 
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سپاهیان چنگیزخان به نام ایل طالیی در اوایل قرن سیزدهم در جنوب 
روسیه مستقر شد و پس از آن به مدت 1۵0 سال یوغ خراج گذاری را بر 
دوش روسیه نهاد. این قبایل تهاجم های ثابتی را برای برده کردن مردم 
روسیه از شرق انجام می دادند تا اینکه در اواسط سده ی شانزدهم شکست 
موردحمایت  و  کریمه  تاتارهای  بعد  سال  صد  شدند.  جذب  و  خوردند 
از جنوب به قلمرو روسیه حمله کردند. چپاول و اردوکشی های  عثمانی 
آنان برای برده سازی، بخش بیشتر اوکراین را به بیابان تبدیل کرد. این 
حمالت انگیزه ی تشکیل دولت متمرکز در دوک نشین مسکووی را ایجاد 
کرد، یعنی نظام حکومتی روسیه بین سال های 13۴0 تا 1۵۴7 که متکی 
را  می شود  محسوب  روسیه  تزاری  حکومت  نیای  و  بود  مسکو  شهر  بر 
به  شانزدهم  سده ی  در  قاره  سراسر  در  اقتصادی  بهبود  بخشید.  تکوین 
رشد شهرها ی جدید در مناطق معینی از اروپای شرقی انجامید. مسکو در 
روسیه، پس از ظهور تزاریسم به ویژه با بهره برداری از تجارت راه دور با 
اروپا و آسیا شروع به رشد کرد. »در سال 1613 اشرافیت روسیه تا آن حد 
متحد شده بودند که بتوانند میخاییل رومانف جوان را به مقام امپراتوری 
برگزیند. ظهور خاندان رومانف در واقع استقرار دوباره و تدریجی حکومت 
استبدادی در روسیه بود که 300 سال تمام ریشه کن نشد.«]7[ بی گمان، 
آن ماشین دولتی که بر این بنیادهای جدید اجتماعی استوار شد، بیش از 
هر چیز محصول کار عظیم پتر اول یا پتر کبیر بود. در زمان او پدرساالری 
لغو و کلیسا کاماًل تابع دولت شد. پایتخت جدید غربی در سنت پترزبورگ 
ساخته شد. نظام اداری به شهرستان ها و بخش ها تقسیم و بوروکراسی 
گسترش بیشتری یافت. صنعت مدرن آهن در اورال تأسیس شد که قرار 
بود روسیه را به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فلز آن عصر تبدیل کند. 
بودجه عمدتًا با دریافت مالیات بر نفوس سرف ها چهار برابر شد. میانگین 
مالیات های دهقانی در سال های 1700 تا 1707ـ1708 پنج برابر شد.]8[
جنگ  ساله ی  بیست  پیکار  از  روسیه  استبدادی  حکومت  این  بر  عالوه 
بزرگ شمال با موفقیت بیرون آمد و به قدرت مسلط بر اروپای شرقی 
تبدیل شد و در داخل، شورش علیه برقراری دوباره ی سرف داری رسمی 
و وابستگی دهقانان را با موفقیت سرکوب کرد. قدرت حکومت استبدادی 
نمایان شد. کاترین دوم،  به زودی  بین المللی اش  روسیه در موفقیت های 
تزاری حدود  امپراتوری  بود.  در 179۵  لهستان  تجزیه ی  اصلی  پیشگام 
200 هزار مایل مربع گسترش یافت. گرجستان در دهه ی بعد به قفقاز 
ناپلئونی  با این همه، آزمون سترگ این قدرت، جنگ های  ضمیمه شد. 
روسیه  می داد.  نشان  را  تزاری  حکومت  اروپایی  جدید  سلطه ی  که  بود 
استبدادی  حکومت  عقب افتاده ترین  اقتصادی  و  اجتماعی  لحاظ  از  که 
قاره  در سرتاسر  نظامی  و  لحاظ سیاسی  از  که  داد  نشان  بود،  در شرق 
تنها رژیم قدیمی بود که در مقابل تهاجم فرانسه ایستاد. در واپسین 
دهه  ی سده ی هجدهم، سپاهیان روسیه برای نخستین بار به اعماق غرب 
ــ ایتالیا، سوییس و هلند ــ رسوخ کردند تا شعله های انقالب بورژوایی 
را خاموش کنند. هنگامی که ناپلئون تهاجم تمام عیار خود را به روسیه 
آغاز کرد، ارتش عظیم ناپلئون نشان داد که از خردکردن ساختار دولت 
تزاری ناتوان است. تهاجم فرانسه که در آغاز نبرد با پیروزی همراه بود، 
ظاهراً در نتیجه ی بدی آب و هوا و امکانات لجیستیکی شکست خورد. 
عقب نشینی از مسکو نشانه ی پایان سلطه ی فرانسه در سراسر قاره بود: 
مقام  در  تزاریسم  زدند.  اردو  پاریس  در  روسی  سپاهیان  سال،  دو  طی 
ژاندارم پیروز ضدانقالب اروپایی وارد سده ی نوزدهم شد. کنگره ی وین 
مهر خود را بر پیروزی آن کوبید. اتحاد مقدس، سه کشور اتریش، پروس 
و روسیه را به مدت سه دهه از 181۵ تا 18۴8 و با هدف جلوگیری از 

طغیان های انقالبی متحد کرد.]9[

ساختار دولت تزاری پس از پیمان وین با هیچ اصالحاتی مانند اصالحات 
اتریش و پروس روبرو نشد. دولت روسیه رسمًا خود را خودکامه اعالم کرد: 
تزار شخصًا و به تنهایی به جای کل نجبا حکومت می کرد. تحت حکومت 
تنیده شد. خود  نظام دولتی  تاروپود خود  فئودالی در  وی، سلسله مراتبی 
ـ دوپنجم از جمعیت دهقانان  دولت مالک زمین هایی با 20 میلیون سرفـ 
روسیه ــ بود. به این ترتیب، دولت مستقیمًا عظیم ترین مالک فئودالی 
در کشور شمرده می شد. ارتش بر پایه ی خدمت  نظام نامنظم سرف ها بنا 
شده بود و نجبای موروثی بر ساختار فرماندهی آن در انطباق با رده ی خود 
سلطه داشتند. کلیسا شعبه ا ی فرعی از دولت و تابع بخش بوروکراتیک 
بود که در رأس آن یک مقام غیرنظامی منصوب تزار قرار داشت. دولت 
نظام آموزشی را کنترل می کرد، و رؤسا و استادان دانشگاه ها در اواسط 
سده ی نوزدهم مستقیمًا توسط تزار و وزیران او برگزیده می شدند. دولت 
استبدادی روسیه وزیر داشت اما فاقد هیئت دولت بود. ایدئولوژی تزاری 
ارتدوکسی  خودکامگی،  گردید:  اعالن  دولت  رسمی  سه گانه ی  این  در 
قرن  نخست  نیمه ی  در  تزاری  دولت  سیاسی  و  نظامی  قدرت  ملیت.  و 
نوزدهم در توسعه طلبی خارجی و مداخله جویی خود را نشان می داد.]10[

 

مارکس و روسیه

در میان انواع جوامع غیرغربی که مارکس در نوشته هایش بررسی کرد 
بیش از همه به روسیه توجه نشان داده بود. به نظر مارکس حتی برنامه ی 
پتر کبیر هم که پیشتر توضیح دادم و در اوایل سده ی هجدهم آغاز شده 
بود، فقط به تقویت رژیمی بی نهایت اقتدارگرا انجامید. یکی از مهم ترین 
آثاری که مارکس در این زمینه نوشته اثری است با عنوان افشاگری هایی 
مجله ی  در  هجدهم]11[ که  سده ی  پنهانی  دیپلماسی  تاریخ  درباره ی 
یافت. تاریخ  انتشار  18۵6ـ18۵7  سال  آزاد در  ضدروسی مطبوعات 
دیپلماسی پنهانی احتمااًل مهم ترین اثر ضدروسی مارکس است که برای 
مارکسیسم سده ی بیستم بسیار مجادله برانگیز شمرده می شد. این اثر از 
ویراست های روسی و آلمان شرقی مجموعه آثار مارکس حذف شده بود و 
بعدها به زبان انگلیسی انتشار یافت، البته ویراستاران انگلیسی پنج صفحه 
را به نقد »ارزیابی و داوری یک جانبه« ی مارکس درباره ی تاریخ روسیه 
پنهانی به  دیپلماسی  از تاریخ  زیادی  دادند.]12[ بخش  اختصاص 
دوره ی تزار پتر کبیر )حدود 1682ـ172۵( می پردازد که طی آن مارکس 
مدعی بود بریتانیا مخفیانه به متحدان درازمدت سوئدی خود خیانت کرد 
تا کار را برای گشودن بالتیک به روی تزار تسهیل کند. مارکس اضافه 
اقتصادی  منافع  به شدت  انگلیسی  مقامات  بعد  به  زمان  آن  از  که  کرد 
»دلیل  داده اند.  جلوه  بزرگ  را  روسیه  با  جدید  پیوندهای  این  از  حاصل 
این امر آن بود که اشرافیت انگلیس که پس از انقالب 1688 بیش از 
پیش در محاصره قرار گرفت، در خارج از کشور به دنبال »متحدانی« بود 
که آن ها را در تزارها و کمپانی هند شرقی یافته است.«]13[ مارکس در 
ارتباط با تحوالت داخلی روسیه فتوحات مغول ها را رویداد تعیین کننده ای 

می دانست که روسیه را از بقیه ی اروپا جدا کرد. وی می نویسد::

و  دارد  قرار  مغول   بردگی  خونین  فضوالت  در   … مسکووی  گهواره ی 
روسیه ی مدرن چیزی جز استحاله ی مسکووی نیست. یوغ تاتارها از سال 
1237 تا 1۴62 بیش از دو سده طول کشید؛ یوغی که نه تنها کمرشکن 
بودند  شده  آن  قربانی  که  را  مردم  شیرازه ی  و  بود  نیز  تحقیرآمیز  بلکه 

می مکید.]1۴[

https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn7
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn7
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn8
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn8
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn9
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn9
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn10
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn10
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn11
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn11
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn12
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn12
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn13
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn13
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https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn14
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آنان شدند، محصول حکومت  جانشینان  که  را  روسیه  حاکمان  مارکس 
مغول ارزیابی می کرد. می نویسد که هم حاکمان روسیه و هم مردم روسیه 
ارباب  برده و هم نخوت خوارکننده ی  برده داری ــ هم دورویی  نگرش 
ــ را یافتند.]1۵[ مارکس چنین نتیجه گیری کرد که مدرنیزه شدن روسیه 
در زمان پتر کبیر هیچ پیشرفت مشابهی با دستاوردهای ترقی خواهانه ی 
نداشت.  رنسانس  یا  رفرماسیون  شهری،  جمهوری  مانند  غربی  اروپای 
اقدامات  در  زیرا  بود  پدیده ی جدیدی  مظهر  کبیر  پتر  حکومت طوالنی 
مارکس  گفته ی  به  دیگر،  مناطق  و  بالتیک  به  رسیدن  برای  کالنش 
جهانگیرانه ی  گرایش  با  را  مغول  برده ی  نامحسوس  رخنه ی  »روش 
پایتخت  ایجاد  مارکس  نظر  به  می کرد.  مغول«]16[ ترکیب  فرمانروای 
فقط  شمال غربی،  دوردست  حاشیه ی  در  بالتیک،  دریای  کنار  در  جدید 
تالش برای تماس با غرب نبود. مارکس معتقد بود که سنت پترزبورگ در 
مرکز جغرافیایی قلمرویی قرار داشت که روسیه قصد تسخیر آن را داشت! 
مارکس می نویسد که پتر تالش کرد تا »روسیه را متمدن کند«]17[، اما 
فقط به مفهومی سطحی این اقدام را کرد. آلمانی های بالتیک »لشکری 
که  کردند  تأمین  تزار  برای  را  چکمه پوشانی  و  آموزگاران  کارمندان،  از 
فنی  دستگاه های  با  را  آنان  روس ها  به  تمدن  جالی  تعلیم  با  بود  قرار 
ملت های غربی سازگار سازند، البته بی آنکه آنان را با ایده های غربی آشنا 

سازند.«]18[

 

 

سال های تاریک ۱848ـ۱855

سال 18۴8 را در تاریخ روسیه معمواًل سال مهمی نمی  دانند. انقالب های 
این سال در اروپا به قلمرو روسیه نرسیدند. به گفته ی آیزابا برلین »در 
خود سال 18۴8 بر سطح دریای پهناور امپراتوری روسیه که هنوز در حال 
گسترش بود، حتی یک موج هم دیده نمی شد.«]19[کسی منتظر انقالب 
اتریش  و  پروس  و  فرانسه  و  ایتالیا  در  که  انقالب هایی  نبود.  روسیه  در 
رخ داده بودند توسط احزاب سیاسی سازمان یافته به رهبری روشنفکران 
رادیکال یا سوسیالیست با نظریه و فرضیه های سیاسی و اجتماعی معینی 
با حضور کارگران و دهقانان ناراضی رخ داده بود.]20[ در روسیه هیچ کدام 
به  نداشت.  باشد وجود  داشته  با غرب  اندک شباهتی  این عناصر که  از 
گفته ی بلینسکی ادیب و منتقد بزرگ روس »مردم احتیاج به سیب زمینی 
را حس می کنند ولی احتیاج به قانون اساسی را ابدا!«]21[ یا به گفته ی 
چرنیشفسکی »هیچ کشوری در اروپا نیست که اکثریت عظیم مردم به 
که  دلیل  همین  به  دقیقًا  باشد!«]22[ اما  بی اعتنا  مطلقًا  خویش  حقوق 
عطش  نخورد،  شکست  نتیجه  در  و  نداد  رخ  روسیه  در   18۴8 انقالب 
اصالحات، شور انقالبی و اعتقاد به امکان دگرگونی نه تنها تضعیف نشد 
بلکه قوی تر هم شد، برخالف اروپا که شکست انقالب نومیدی را در میان 

دموکرات ها و سوسیالیست ها پراکند.

تزار  فراوان  وحشت  و  ترس  سبب   18۴8 انقالب های  دیگر،  سوی  از 
نیکالی اول شد. تزار روسیه دویست هزار سرباز به اروپای مرکزی گسیل 
کرد تا امپراتور اتریش ـ مجارستان را به تخت سلطنتی بازگرداند و به 
این ترتیب انقالب مجارستان را در سال 18۴9 نابود کرد؛ نفوذ روسیه در 
سرکوبی انقالب در سایر ایاالت امپراتوری اتریش و پروس نقش موثری 
داشت. قدرت روسیه در اروپا و وحشت و نفرتی که در همه ی آزادیخواهان 
بیرون قلمرو تزار پدید می آورد به اوج خودش رسیده بود. روسیه در نظر 

داشت،  را  ما  عصر  فاشیستی  دولت های  حکم  دوره  این  دموکرات های 
آنها در هر  پنهان  انگشت  با جاسوسان و خبرچینان بی شمار که  قدرتی 

توطئه ی سیاسی در کار بود.

اما  نمی رسید.  نظر  به  این  از  بزرگ تر  هرگز  تزاریسم  بین المللی  قدرت 
انقالب های 18۴8 کار خود را کرد. تمامی طرح های اصالحات کنار نهاده 
ارعاب  و  سانسور  از  موجی  و  شد  شناخته  مقدس  نظام سرف داری  شد. 
انتقاد  همه ی روزنامه های نیمه مستقل و مستقل را فرا گرفت. هر نوع 
سیاسی و اجتماعی را خفه می کردند. شاهزاده ای نامه ای به تزار نوشت 
در  فلسفی  تفکر  آزادی  نارضایتی  سرچشمه های  از  یکی  که  گفت  و 
دانشگاه های روسیه است. همین موجب شد تا تزار دستور اصالح تعالیم 
دانشگاهی را بر مبنای رعایت اصول مذهب ارتدوکس بدهد. سال های 
18۴8 تا 18۵۵ تاریک ترین لحظات تاریخ روسیه در سده ی نوزدهم است.

]23[

مارکس در دهه ی 18۵0 روسیه را قدرتی می دانست که به محض ابراز 
نبود  به  این  بر  عالوه  و  می کند  دخالت  اروپایی  انقالبی  جنبش  وجود 
جنبش انقالبی روسیه توجه داشت. وی در این مقطع معتقد بود که شکل 
اشتراکی دهکده ی روسیه همانند شکل های دیگر استبداد شرقی موجب 
تقویت نظام اجتماعی و سیاسی استبدادی می شود. بعدها خواهیم دید که 
دهکده های  و همین  داد  تغییر  دهه ی 1870  در  را  موضع  این  مارکس 
اشتراکی روسیه را مرکز انقالب می دانست. جالب اینجاست که در همان 
دهه ی 18۵0 برخی از تبعیدی های روسی مانند باکونین از این ایده دفاع 

می کردند.

 

جنگ کریمه و رهایی سرف ها

نخستین شوک جدی به حکومت استبدادی روسیه، شکست تحقیرآمیز 
آن توسط دولت های انگلستان و فرانسه در جنگ کریمه در 18۵۴ـ18۵6 
بود. نیکالی اول بدون توجه به سیاست های انگلستان و فرانسه در قبال 
عثمانی  دریایی  ناوگان  تا  داد  دستور  خود  ناوگان  به  عثمانی  امپراتوری 
امپراتوری  رومانیایی  ایالت های  سپس  کند،  نابود  سیاه  دریای  در  را 
دولت ملکه  و  فرانسه  سوم امپراتور  کرد. ناپلئون  تصرف  را  عثمانی 
خود  دریایی  ناوگان  و  همدردی  عثمانی  سلطان  با  ویکتوریای بریتانیا 
ناوگان  کردند.  اعزام  سیاه  دریای  به  عثمانی  سلطان  به  کمک  برای  را 
روسیه  قوای  بر  آلما  رودخانه  سواحل  در  ابتدا  بریتانیا  و  فرانسه  دریایی 
پیروز شد و سپس شهر سباستوپول را که یک قلعه ی مستحکم نظامی 
بود در شبه جزیره کریمه محاصره کرد. این جنگ که بیش از دو سال به 
درازا انجامید با شکست خفت بار امپراتوری روسیه خاتمه یافت و روسیه 
بردارد.  دست  عثمانی  امپراتوری  بر  خود  ارضی  ادعاهای  از  شد  ناگزیر 
مارکس پس از آغاز جنگ کریمه آشکارا از امپراتوری عثمانی و متحدانش 
انگلستان و فرانسه علیه روسیه طرفداری می کرد. تز او این بود که روسیه 
ملتی استیالگر است که نقطه ی مقابل انقالب 1789 فرانسه و ایده های 
دموکراتیک آن محسوب می شود. دو قدرت در قاره ی اروپا فعالیت دارند: 
ترکیه  روسیه  اگر  دموکراسی.  و  انقالب  و  استبدادی  حکومت  و  روسیه 
بدل  اروپا  برتر  قدرت  به  نتیجه  در  و  بیشتر  آن  قدرت  کند  تصاحب  را 
نبود  دموکراتیک  این که  با  عثمانی  امپراتوری  مارکس  نظر  به  می شود. 
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جنگ کریمه، عکس از راجر فنتون

خطری واقعی برای جنبش انقالبی محسوب نمی شد.]2۴[

شکست نظامی از غرب به الغای سرف داری به عنوان پایه ای ترین اقدام 
تا حدی  انجامید. رویه های قضایی  اجتماعی روسیه  برای مدرنیزه کردن 
لیبرالی تر شد، شهرها از شوراهای شهری برخوردار شدند و خدمت نظام 
رهایی  بیانیه ی  الکساندر دوم  تزار جدید  و سرانجام  یافت  رواج  عمومی 
سرف ها را در سال 1861 انتشار داد. اما این فرمان به سبکی اجرا شد که 
برای اشراف دربار سودمند بود. سرف ها به ازای پرداخت غرامتی نقدی به 
اربابان شان زمینی را که خود پیش تر در امالک نجبا می کاشتند تصاحب 
کردند. دولت خود غرامت را به اشرافیت پرداخت، و سپس آن را در یک 

دوره ی چند ساله از دهقانان در شکل »دیون رهایی« بازپس گرفت.

در همین دوره مارکس به تدریج دیدگاهش را نسبت به روسیه در سال 
18۵8 تغییر داد، یعنی زمانی که تزار جدید الکساندر دوم مشغول بحث 
درباره ی رهایی سرف ها بود و جامعه ی روسیه از خسارات عظیم انسانی 
و مالی ناشی از جنگ کریمه در تب و تاب بود. مارکس در نامه ای به 
انگلس در 29 آوریل 18۵8 جنبش رهایی سرف ها را در روسیه نشانه ی 
با سیاست خارجی سنتی کشور  آغاز تحولی درونی می داند که می تواند 
مخالفت کند.]2۵[ این نخستین اشاره ی مهم مارکس به امکان کشمکش 

عمده ی طبقاتی یا انقالبی درون روسیه است.

ارائه  دو ماه بعد، مارکس نخستین دیدگاه خود را درباره ی مردم روسیه 
کرد. در مقاله ای به امکان »جنگ بردگی« ــ قیام سرف ها ــ در روسیه 
اشاره کرد. با این همه، معتقد است که روسیه نمی تواند به تنهایی انقالب 
در  انقالبی  جنبش  از  ناشی  تأثیرات  و  کند  ایجاد  درونی اش  منابع  از  را 
غرب برای سوق دادن روسیه در آن جهت الزم است.]26[ اما طرح امکان 

انقالب روسیه از سوی مارکس بسیار چشمگیر است.

مارکس بحث های مربوط به لغو سرف داری در روسیه را در مقاله ای در 
اشاره  آن جا  در  کرد.  تحلیل   18۵8 اکتبر  مورخ  روزنامه ی تریبون 19 
کرد که اشرافیت زمین دار مشتاق طرح های لغو سرف داری الکساندر دوم 
نیست. او به یاد می آورد که چگونه در دوران حکومت تزار الکساندر اول 

رهایی سرف ها  موضوع  )182۵ـ18۵۵(،  اول  نیکالی  و  )1801ـ182۵( 
»نه به دلیل انگیزه های انسانی بلکه به دالیل صرفًا دولتی« مطرح شده 
از  اول چنان  اشاره می کند که در 18۴8ـ18۴9، نیکالی  بود. همچنین 
انقالب در اروپا وحشت زده شده بود که »به طرح های پیشین خود برای 
در  اما  شد.«  بدل  محافظه کاری  استاد  به  و  کرد  پشت  سرف ها  رهایی 
اواخر دهه ی 18۵0، تزار جدید، الکساندر دوم، با موقعیت بسیار متفاوتی 
روبرو بود. خفت و خواری ناشی از جنگ کریمه قربانی های عظیمی بر 
مردم عادی روسیه تحمیل کرد و طبعًا شروع حکومت جدید با شکست و 

خواری و نقض وعده ها بسیار خطرناک بود. مارکس می نویسد:

بودند.  شده  بی طاقت  تزار…  قصد  از  اغراق آمیز  تصوراتی  با  دهقانان، 
آتش سوزی های امالک که در ایاالت گوناگونی برپا شده بود، نشانه های 
روسیه ی  در  که  می دانیم  دیگر…  چیز  نه  و  بود  پریشانی  و  اضطراب 
کبیر… شورش های فجیعی رخ می دهد… در چنین شرایطی، الکساندر 
را  با مجمع نجبا  نهادی مشابه  این وضعیت مناسب دانسته که  دوم در 
برای تشکیل جلسه دعوت کند. اگر نجبا رهایی سیاسی خود را چون شرط 
اولیه  برای اعطای امتیاز به تزار در ارتباط با رهایی سرف ها مطرح کنند، 

چه اتفاقی خواهد افتاد؟]27[

انتشار   18۵9 در  که  رهایی«  »مسئله ی  عنوان  با  طوالنی،  مقاله ای  در 
یافت، مارکس با جزییات مفصل تری هم محتوای طرح های رهایی تزار 
و هم وضعیت سراسری روسیه را تحلیل کرد. مارکس همچنین به جوش 
و خروش فکری روسیه با انتشار صد مجله ی ادبی جدید که برای سال 
18۵9 اعالم شده بود، اشاره می کند. سپس به نقض  وعده های پیشین 
 ،18۴8 از  پس  اول  نیکالی  ویژه  به  سرف ها،  آزادکردن  برای  تزارها 
که میر  می کند  اشاره  برنامه  از  بخش هایی  آن  به  همچنین  می پردازد. 
هنوز  شکل  طریق  از  را  روسیه،  سنتی  دهکده ی  کمون  ابشچینا،  یا 

نامشخص »حکومت جمعی« تضعیف می کند:

دهقانان به سازمانی متشکل از حکومت، دستگاه قضایی و پلیس جمعی 
چه  می برد  بین  از  را  دموکراتیک  خودگردانی  قدرت های  تمامی  که 
واکنشی نشان خواهند داد، قدرتی که تاکنون به هر کمونته ی دهکده ی 
را  پدرساالرانه  حکومت  از  نظامی  ترتیب  این  به  و  داشت،  تعلق  روسی 
برای ارباب می آفریند و قوانین روستایی پروس را در سال های 1808 و 
1809 الگوی خود قرار می دهد؟ نظامی کاماًل متضاد با دهقانان روسیه 
که کل حیات آن تحت  فرمان مجامع روستایی قرار دارد و هیچ تصوری 
از مالکیت زراعی فردی ندارند و آن مجامع را مالک زمینی می دانند که 

بر آن زندگی می کنند.]28[

مارکس اشاره می کند که »از 18۴2 به بعد شورش سرف ها علیه مالکان 
و مباشران شان همه گیر شده« و در جریان جنگ کریمه این »شورش ها 
به نحو چشمگیری افزایش یافته است«.]29[ این نخستین ارجاع وی به 
است،  اواسط دهه ی 18۵0  و  در دهه ی 18۴0  دهقانان روسی  شورش 
به  پنهان اشاره ای  دیپلماسی  مانند تاریخ  متن هایی  در  که  چرا 
آن ها نمی کند. در عوض، در آن زمان گمان می کرد که روسیه در مقابل 
از آن مهم تر، این فراز شامل نخستین  کشمکش طبقاتی مصون است. 
نه  و  است،  ممکن  انقالبی  مقاومت  محل  عنوان  به میر به  او  اشاره ی 

تکیه گاه استبداد روسیه.

مارکس می نویسد تزار »یقینًا« بین فشارهای وارد از دهقانان و مالکان 
»نوسان می کند.« اما با توجه به »توقعات سرف ها که تا باالترین درجه 
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با  خیزند.  پا  به  آن ها  که  است  این  بیشتر  احتمال  شده اند«،  برانگیخته 
مقایسه  با رادیکال ترین مرحله ی انقالب فرانسه می نویسد که اگر سرف ها 
به صورت عظیم به پا خیزند، »روسیه ی 1793 در دسترس خواهد بود؛ 
حکومت وحشت این سرف های نیمه آسیایی در تاریخ بی سابقه است؛ اما 
دومین نقطه عطف در تاریخ روسیه خواهد بود و نهایتًا تمدن واقعی و عام 
را جایگزین آن تمدن قالبی و نمایشی می کند که پتر کبیر باب کرد«. به 
این ترتیب، روسیه از طریق انقالب، که اکنون یک امکان واقعی شمرده 
می شود، نهایتًا توسعه خواهد یافت و »متمدن« خواهد شد، امری که به 
نظر مارکس با گرایش مدرنیزه کردن اقتدارگرایانه ی پتر کبیر ممکن نشد.

]30[

این  دسامبر 18۵9  در 19  انگلس  به  نامه ای  در  بعد  مارکس یک سال 
که  را  جدیدی  قدرت  روسیه  در  ناآرامی  که  می کند  مطرح  را  موضوع 
توسط تزارها از سال 18۴8 کسب شده بی اثر کرده و می نویسد که جنبش 
انقالبی در روسیه بهتر از هر جای دیگری در اروپا پیشرفت می کند. به 
پانزده سال  این ترتیب، موفقیت های خارق العاده ی دیپلماسی روسیه در 
گذشته، به ویژه پس از 18۴9، صرفًا بی اثر نشده است. انقالب بعدی که 

فرا برسد، روسیه ناچار خواهد شد که به آن بپیوندد.]31[

 

جنبش رهایی ملی لهستان

تاریخ لهستان تاریخ تجزیه ی امپراتوری لهستان است. تاریخ قدرت گیری 
یک ملت و سپس شکست ها و تجزیه  های پیاپی تا آن جا که به مدت بیش 
از یک قرن از هویت ملی برخوردار نبود. تاریخ لهستان تاریخ کشوری است 
که نتوانست حکومتی استبدادی را در منطقه ایجاد کند و سرانجام ناپدید 
شد. در این کشور سلطنت خاندانی به نام پیاست در سده ی چهاردهم 
به اوج سیاسی و فرهنگی خود رسید و با مرگ حاکم آن منقرض شد. 
بالتیک  کنار  در  قبیله ای  لیتوانی  با  پیشرفته  و  لهستان کوچک  اتحاد  از 
امپراتوری لهستانی ـ لیتوانیایی ایجاد  شد که بین سده های چهاردهم تا 
شانزدهم میالدی به اوج اقتدار خود رسید. این امپراتوری توانست در مقابل 
قدرت های برتر آن زمان مثل شوالیه های تویتونیک، روس ها و ترک های 
عثمانی به موفقیت های چشمگیری برسد. در خود لهستان در اواخر قرن 
پانزدهم شاهد صعود جایگاه سیاسی و اجتماعی اشراف به زیان سلطنت و 
دهقانان هستیم. دادن امتیازهای مکرر از جانب شاهان به اشراف، ایحاد 
مجلسی ملی در 1۴92، سرف سازی حقوقی دهقانان لهستان در سده ی 
شانزدهم به رونق اشراف لهستانی انجامید. با این که در سده ی شانزدهم 
لهستان بزرگ ترین و ثروتمندترین قدرت در شرق شمرده می شد، دولت 
سلطنتی متمرکز و ماشین نظامی بزرگی نداشت. از طرف دیگر به علت 
قدرت اشراف و عدم تحمل فشارهای بزرگ جمعیتی و اقتصادی، کم تر از 
هر کشوری آسیب دیده بود. ویژگی های جغرافیایی لهستان سبب دوری 
آن از صحنه های مهم درگیری بین المللی در سده ی هفدهم شد و درست 
در  اروپا  در همه جای کشورهای  استبدادی  که حکومت های  زمانی  در 
حال پیشرفت بودند، قدرت سلطنت لهستان کاهش می یافت. عالوه بر 
این در نبود ناوگان دریایی و عدم کنترل سواحل بالتیک به یک قدرت 
دریایی تبدیل نشد. روسیه ی تزاری در سال 1767 به لهستان حمله کرد 
و نخستین تجزیه و تقسیم لهستان در سال 1772 رخ داد که طی آن 30 
درصد قلمرو و 3۵ درصد جمعیت خود را از دست داد. در 1792 سربازان 
کاترین دوم روسیه برای دفاع از اشراف لیتوانی به لهستان حمله کردند 
و دومین تجزیه ی آن کشور رخ داد. این بار سه پنجم از قلمرو باقی ماند 

و جمعیت آن چهار میلیون نفر کاهش یافت و سرانجام در 179۵ حمله 
روسیه ی به لهستان برای سرکوب قیام مالکان و توده ی مردم به نقض 

استقالل کامل لهستان انجامید.]32[

مبارزه ی  برای یک سده،  لهستان  اشغال  و  ملی  استقالل  با وجود عدم 
مردم آن کشور جزیی از آرمان همه ی مبارزان دموکرات  و سوسیالیست  
استقالل  احیای  برای  لهستان  مردم  مبارزه ی  از  دفاع  می شد.  شمرده 
در  بود.  نوزدهم  قرن  سراسر  در  دموکرات ها  مبارزات  اصلی  رکن  ملی 
واقع حمایت از لهستان مانند مخالفت با روسیه برای مارکس و نسل او 
مالک تعیین کننده ای بود که آرمان دموکراتیک و انقالبی را از مخالفان 
را  لهستان  آرمان  بتوان  شاید  لحاظ  این  از  می کرد.  جدا  محافظه کار 
همتای سده ی نوزدهمی آرمان و مبارزات نیم قرن اخیر فلسطین دانست. 
مارکس خود به صراحت معتقد بود که قوت و کارایی همه ی انقالب های 
نسبت  نظرشان  برحسب  باید  را   1789 در  فرانسه  کبیر  انقالب  از  پس 
آن ها  خارجی  دما سنج  را  لهستان  که  است  جالب  و  سنجید  لهستان  به 
می دانست.]33[ و نکته ی دیگر، حتی در زمان مارکس تقریبًا اکثر کارها 
و فعالیت های شخص او را به پای دفاع از جنبش لهستان می گذاشتند. 
استقالل طلبی  جنبش  که  می کند  پیدا  اهمیت  جهت  آن  از  مسئله  این 
لهستان هیچ مایه ای از عناصر طبقاتی و به اصطالح تضاد کار و سرمایه 
این که لهستان در آن زمان کشاورزی  به ویژه  با خود حمل نمی کرد،  را 
بود. این دفاع پرشور مارکس از لهستان دست کم در زمان بین الملل دوم 
به دلیل مخالفت آشکار رزا لوکزامبورگ با استقالل لهستان]3۴[ و موضع 
نه چندان قوی کائوتسکی به عنوان مرشد بین الملل دوم تا حدی از دیده 
پنهان ماند تا این که لنین با بررسی رابطه ی دیالکتیکی انترناسیونالیسم 
موضع  به  دوباره  نظری  لحاظ  از  ملت ها  خودمختاری  حق  و  پرولتری 
توافق معروف  از  استالین پس  بار دیگر در زمان  برگشت. »اما  مارکس 
1939ـ19۴1 یعنی پیمان ربین تروپ ـ مولوتف که بنا به آن لهستان را 
با هیتلر تقسیم کرده بود هر نوع مطلبی درباره ی ناسیونالیسم لهستانی 
نوشته های مارکس درباره ی  از  برچسب ضدانقالبی می خورد و بسیاری 

لهستان از ویراست های رسمی مجموعه  آثارش حذف گردید.«]3۵[

مردم لهستان در سال های 179۴، 1830، 18۴6 دست به قیام زده بودند و 
هر بار همسایگان قدرتمندش یعنی روسیه، پروس و اتریش آن را سرکوب 
و  می شد  برگزار  شورش ها  این  یاد  به  مراسمی  نیز  سال  هر  می کردند. 
این  واقع  در  می کردند.  شرکت  آن  در  گوناگون  سیاسی  طیف های  از 
گردهمایی ها به محلی برای تجمع انواع و اقسام دموکرات ها تبدیل شده 
بود. مارکس در بیشتر این گردهمایی ها که عمدتًا در لندن برگزار می شد 
از جمله سخنرانان بود. ما تغییرات مواضع مارکس نسبت به لهستان را از 
طریق این سخنرانی ها دنبال می کنیم. نخستین اظهارنظر مهم مارکس 
نوامبر 18۴7 در سالگرد شورش 1830 لهستانی ها  درباره ی لهستان در 
ایراد گردید. مارکس با زبانی نزدیک به زبان مانیفست معتقد بود که چون 
چون  و  می شود  محسوب  جهانی  سرمایه داری  نظام  از  بخشی  لهستان 
در انگلستان تضاد پرولتاریا و بورژوازی بیش از هر تضادی رشد کرده، 
تعیین کننده  ملت ها  همه ی  پیروزی  برای  انگلستان  پرولترهای  پیروزی 

است. یعنی بدون این پیروزی رهایی لهستان ناممکن است.]36[

در 18۴8 مانیفست انتشار یافت و لهستان تنها جنبش ملی خاصی است 
لهستان  اعالم می کند که »کمونیست ها در  اشاره و  به آن  که مارکس 
رهایی  اساسی  شرط  را  زراعی  انقالب  که  می کنند  حمایت  حزبی  از 

https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn30
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn30
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn31
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn31
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn32
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn32
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn33
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn33
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn34
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn34
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn35
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn35
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn36
https://pecritique.com/2013/01/27/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88/#_ftn36


۴0

برپا  را  ملی می داند، یعنی همان حزبی که در سال 18۴6 قیام کراکف 
بسیار  ویژگی های  لهستان  ملی  مبارزات  در  کراکف  کرد.«]37[ شورش 
تعیین کننده ای داشت که بعداً به آن اشاره می کنم. در این جا مارکس ضمن 
نقد ناسیونالیسم محافظه کارانه یا متکی بر مالکان و حمایت از »انقالب 
زراعی« کاماًل روشن از شورش ملی لهستان در 18۴6 دفاع می کند. در 
همان سال 18۴8 در سخنرانی به مناسبت شورش کراکف ویژگی آن را 
در این می داند که نشان داد لهستانی دموکراتیک بدون انقالب زراعی که 
دهقان وابسته را به مالک مدرن تبدیل می کند غیرممکن است. به بیان 
دیگر رادیکالیسم این شورش بیانگر درآمیختن آزادی دهقانان، اصالحات 
مارکس  جمع بندی  این  بود.  ملی  مسئله ی  با  یهودیان  رهایی  و  ارضی 
شورش  درباره ی  انگلس  و  او  نظر  مقابل  در  لهستان   18۴6 شورش  از 
1830 قرار می گیرد که آن را انقالبی محافظه کارانه می دانستند که طی 
بازسازی  با طرح شعار رهایی یهودیان و دهقانان و  آن اشراف به شدت 

لهستان براساس دموکراسی و برابری مخالفت کردند.]38[

 18۴8 سال  همان  در  لهستان  درباره ی  را  مقاالتی  مجموعه  انگلس 
چاپ کرد که در آن نشان می داد استقالل لهستان از سرنگونی اشراف 
لهستان  ملت  اعتبار  او  قول  به  است.  جدایی ناپذیر  ارضی  اصالحات  و 
این بود که بین تمامی همسایگان کشاورز نخستین ملتی است که این 
آخرین  از همان سال 1791 که  دیگر  عبارت  به  را علنی کرد.  موضوع 
مراحل تجزیه ی لهستان انجام می شد، مبارزه برای استقالل آن از مبارزه 

برای دموکراسی زراعی علیه استبداد فئودالی جدا نبود.

در  محافظه کاری  جّو  حاکم شدن  و   18۴8 انقالب های  شکست  از  پس 
دهه ی 18۵0 بر اروپا، مارکس کم تر به مسائل لهستان اهمیت می داد. 
فضای مقاالتی که در این دوره نوشته شده به خوبی روحیه ی توطئه چین 
مردم  ملی  احساسات  از  بهره برداری  برای  را  روسی  و  انگلیسی  مقامات 
سال ها  این  در  که  مختلفی  گردهمایی های  در  می دهد.  نشان  لهستان 
و  انگلستان  دولت  رسمی  متحدان  می شد  برگزار  لهستان  از  حمایت  به 
گروه های دموکرات و چپ گرا در جدالی دایمی به سر می بردند. موضوع 
به ویژه  انگلیسی  روسوفیل  مقامات  سوءاستفاده ی  همانا  همیشگی 
نخست وزیر آن پالمرستون از موضوع لهستان و نیز مخالفان شدید روسیه 

بود.

مارکس دوباره زمانی به بررسی لهستان پرداخت که ناآرامی توده ای در 
1863 در ورشو آغاز شد که به شدت توسط روسیه سرکوب گردید. این 
ناآرامی ها در 1863 به قیامی تمام عیار در لهستان تبدیل گردید چنانکه 
نیز به کمک روسیه برای سرکوب مردم لهستان شتافت.  ارتش پروس 
مارکس گمان می کرد که دوران انقالب در اروپا آغاز شده است.]39[ در 
ارتباط با این موضوع بیانیه ای را به نام انجمن کارگران تبعیدی آلمانی 
و  پروس  دخالت  علیه  تا  کرد  دعوت  را  آلمان  کارگر  طبقه ی  و  نوشت 
بیانیه مارکس طبقه ی  این  بزند. در  سرکوب لهستان دست به مخالفت 
کارگر آلمان را با طبقه ی کارگر انگلستان مقایسه کرد که اقدامات طبقه ی  
حاکم را برای کمک به برده داران آمریکایی عقیم گذاشته بود و با لحنی 
تند آنان را مورد نقد قرار داد که انفعال و سکوت شان در برابر این حمله 

موجب می شود جهانیان آن ها را همدست طبقه حاکم بدانند.]۴0[

پس از سرکوب شورش فوق مارکس در نامه ای به انگلس این قیام را یک 
نقطه عطف تاریخی می داند و اعالم می کند که شورش لهستان و انضمام 
اروپا رخ داده است.  از 181۵ در  قفقاز دو رخداد بسیار مهم بوده اند که 
سیاست ها  تمامی  مارکس  هستند  معتقد  که  کسانی  برای  می کنم  فکر 

را به مسائل طبقاتی و اقتصادی تقلیل می داد شگفت انگیز باشد که دو 
مسئله ی ملی در دورنمای مارکس از سیاست های اروپایی اهمیت محوری 

یافته بود.

در صحنه ی  را  مهمی  چرخش  خود  با  لهستان   1863 شورش  شکست 
سیاسی به همراه داشت. دولت بناپارتیستی فرانسه که ادعای حمایت از 
را برای بزرگداشت  اجازه ی برگزاری گردهمایی عمومی  لهستان داشت 
این شورش در فرانسه داد. برخی از این گردهمایی ها را کارگران سازمان 
داده بودند و اجازه داشتند با کارگران انگلیسی هم نظر خود تماس بگیرند؛ 
کارگران انگلیسی نیز گردهمایی های بزرگ تری را در حمایت از لهستان 
کارگران  از  بین المللی  هیئت  یک   ،1863 ژوییه ی  در  می کردند.  برگزار 
فرانسوی اجازه یافت برای برگزاری گردهمایی مشترک درباره ی لهستان 
به لندن برود. در همین روزها، رهبران اتحادیه های کارگری لندن تصمیم 
گرفتند پیوندهای نزدیک تری با کارگران قاره ی اروپا برقرار کنند. پیامد 
نهایی تأسیس انجمن بین المللی مردان کارگر یا بین الملل اول در سپتامبر 
از  لهستان،  آرمان  روشنفکران طرفدار  و  کارگران  آن  در  که  بود   186۴

جمله مارکس، نقش های برجسته ای ایفا کردند.

در »خطابیه ی افتتاحیه« ی بین الملل مارکس در نوامبر 186۴، که در واقع 
به برنامه ی آن بدل شد، کانون اصلی سرمایه و کار است. با این همه، 
مارکس به نحو چشمگیری در آغاز و پایان خطابیه به ایرلند اشاره می کند 
ترسیم  کارگر  طبقه ی  برای  را  خارجی  سیاست  یک  رئوس  همچنین  و 
می کند که در آن به طور مشخص جنگ داخلی آمریکا، لهستان، روسیه و 

قفقاز را موردتوجه قرار می دهد.

با تشکیل بین الملل مسئله ی لهستان به موضوع بسیار مهمی در آن تبدیل 
شد. یکی از روشنفکران برجسته ی انگلیسی به نام فاکس پیش نویسی را 
در حمایت از لهستان ارائه کرد که در حمایت فرانسه از آن کشور مبالغه 
کرده بود. مارکس یادداشت هایی را تهیه کرد و در متنی طوالنی جزییات 
در  کرد.  دنبال  لهستان  و  روسیه  درباره ی  گذشته  از  را  فرانسه  سیاست 
این تاریخچه ی طوالنی که جای آن نیست به طور کامل در این جا مورد 
بعد  به  از سده ی هجدهم  را  فرانسه  قرار گیرد مارکس سیاست  بررسی 
بررسی کرد. نشان داد اگر قیام 179۴ لهستان نبود پروس و اتریش با تمام 
قوا به ژاکوبن های فرانسوی حمله می کردند و در واقع خون مردم لهستان 
مردم  به  کمک  جای  به  ناپلئون  اما  شد  فرانسه  انقالب  نجات  موجب 
لهستان از آنان برای منافع خود استفاده کرد. در سراسر این مقاله همه جا 
خیانت چشمگیر فرانسوی ها دست در دست روسیه، پروس و اتریش دیده 
می شود: در سه دوره ی تعیین کننده یعنی انقالب فرانسه در 1789ـ179۴، 
به  همه  لویی فیلیپ  ناپلئون،  ژاکوبن ها،   ،1830 انقالب  و  ناپلئون  عصر 
رغم کمک گرفتن از لهستان، سربزنگاه به آن خیانت کردند. در این جزوه 
مارکس موضعی می گیرد که عکس موضع سال های 18۴8 اوست یعنی 
در حالی که در گذشته آزادی لهستان را پیامد انقالب پرولتری می دانست، 
از آن به بعد آن را شرط رشد و توسعه ی جنبش انقالبی به ویژه در آلمان 
می داند. علت این که مارکس به چنین شکل حادی به مسئله ی فرانسه و 
رابطه اش با لهستان پرداخت دو چیز بود: یکم توهم زدایی از چپ بین الملل 
انقالبی نیست؛ دوم، مارکس نشان داد  و اعالم این که فرانسه کشوری 
که انقالبیون فرانسوی با عدم حمایت از مبارزه ی کشوری ضعیف تر از 
لحاظ نظامی و تحت ستم خودشان دچار مشکالت و کاستی های معینی 
در داخل کشور شدند، و در یک کالم تا زمانی که مبارزات دموکراتیک و 
طبقاتی نتواند با مبارزه ی ملت های تحت ستم گره بخورد هر دو ملت قادر 
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نیستند به تمامی اهداف خود برسند و شکست خواهند خورد. در مقاالت 
بعدی خواهیم دید که مارکس نکته ی مشابهی را درباره ی کارگران سفید 
در ایاالت متحد و مبارزه ی سیاهان و نیز کارگران انگلیسی و مبارزه ی 

مردم ایرلند خواهد گفت.

براساس آنچه گفته شد به نظر می رسد که مخالفتی با دفاع از آرمان لهستان 
وجود نداشت اما درون بین الملل و در میان برخی از فرانسوی  زبان های 
در  را  خود  نباید  کارگران  که  داشت  وجود  نظر  این  پرودون  طرفدار 
و  اقتصادی  موضوعات  به  باید  تنها  و  کنند  درگیر  سیاسی  موضوعات 
اجتماعی بچسبند. آن ها با حمایت ویژه از لهستان مخالف بودند و گرایش 
داشتند تنها به موضوعات کارگری بپردازند. چنانکه ریازانف اشاره می کند، 
مخالفان پردونیست مارکس »با پرداختن به مسئله ی استقالل لهستان 
مخالف بودند زیرا آن  را موضوعی کاماًل سیاسی می دانستند.« این جدال 
در  پرودون  طرفداران  با  مارکس  بحث  بزرگ ترین  به  لهستان  سر  بر 
دوران حیات بین الملل اول تبدیل شد که پاسخ اصلی به آن را انگلس 
داد. انگلس در مقاله ای در دفاع از موضع بین الملل با دنبال کردن تاریخ 
مسئله ی لهستان در جنبش طبقه ی کارگر اروپا بحث خود را پیش می برد 

و می گوید:

از  می کنند،  ایفا  را  خود  نقش  سیاسی  جنبش های  در  کارگران  گاه  هر 
بیان می کنند: »احیای  همان آغاز سیاست خارجی شان را در چند کلمه 
لهستان«. همین امر در مورد جنبش چارتیستی تا زمانی که وجود داشت 
صدق می کرد و هم در مورد کارگران فرانسوی پیش از 18۴8 و هم در آن 
سال به یادماندنی که کارگران در 1۵ مه به سمت مجلس ملی راه پیمایی 
کردند و فریاد سر دادند »زنده باد لهستان!« و هم در مورد آلمان صادق 
است که در 18۴8 و 18۴9، ارگان های طبقه ی کارگر خواهان جنگ با 

روسیه و احیای لهستان شدند. و هنوز هم این امر صادق است.]۴1[

پس از 1867 مارکس و انگلس به ندرت در مورد لهستان صحبت می کردند 
اما رهایی ملی لهستان را در مرکز سیاست  های انقالبی قرار دادند و در 
یک سخنرانی در 187۵ نکته ی بسیار جدیدی را مطرح کردند ناظر بر 
این که لهستان در شورش سال 18۴8 کراکف نخستین کشور اروپایی بود 
که پرچم انقالب اجتماعی را برافراشت و این موضع تصادفی نبود چرا که 
در 1880 نیز قیام 18۴6 لهستان را همراه با جنبش چارتیستی پیش قراول 
انقالب اجتماعی دانستند. چرخش سال 1880 به احتمال زیاد با واپسین 
در  اجتماعی  انقالب  امکان وقوع  و  درباره ی روسیه  نوشته های مارکس 
روسیه به عنوان نقطه ی آغاز دگرگونی گسترده تر در اروپا مربوط است که 

در مقاالت بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
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]28[ . مجموعه آثار کارل مارکس و فریدریش انگلس، جلد 16، ص. 1۴7
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روشنگران و مطالعات زنان، تهران 1376، صص. 101ـ107

]3۵[ . قومیت و جوامع غیرغربی، ص. 107

]36[ . همان منبع، ص. 108

]37[ . مانیفست پس از 1۵0 سال، لئو پانیچ و کالین لیز، با ترجمه ی حسن مرتضوی، انتشارات آگاه، تهران )1380( 1386، ص. 316

]38[ . قومیت و جوامع غیرغربی، ص. 110

]39[ . همان منبع، ص. 118

]۴0[ . مجموعه آثار کارل مارکس و فریدریش انگلس، جلد 19 ص. 297

]۴1[ . مجموعه آثار کارل مارکس و فریدریش انگلس، جلد 20 ص. 1۵2
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در  آذری ها  و  کردها  ملی  خیزش  جذابیت  و  پیچیدگی  بر  مورخان  از  بسیاری 
دهه 1940 توجه نشان داده اند، اما آشکارا عرب های خوزستان در تاریخ نگاری 
دوران "تمرکز زدایی" ایران که از 1941 تا 1953 به طول انجامید، غایب بوده اند. 
هنگامی که عرب های ایران نمود پیدا می کنند، غالبا آن ها را به عنوان چیزی بیش 
از عوامل خودخواه امپریالیسم بریتانیا و یا نمایندگی ارتش بریتانیا، دفتر وزارت 
امور خارجه، دولت هند بریتانیا و یا شرکت نفت ایران و انگلیس در نظر نمی 
گرفتند. مقاله ی حاضر این مفاهیم و دیدگاه ها را به چالش می کشد و استدالل 
می کند که الیت های جامعه عرب خوزستانی، صدای هویت ملی اتنیکی منحصر 
به فرد عرب شدند، آنچه که به پایه های یک جنبش اتنیکی- ملی رو به رشد و 

در عین حال کوتاه مدت و کم دوام تبدیل شد. 

بسیاری از مورخان بر پیچیدگی و جذابیت خیزش ملی کردها و 
اما آشکارا عرب های  آذری ها در دهه 1940 توجه نشان داده اند، 
خوزستان در تاریخ نگاری دوران "تمرکز زدایی" ایران که از 1941 
عرب های  که  هنگامی  بوده اند.  غایب  انجامید،  طول  به   1953 تا 
از  به عنوان چیزی بیش  را  غالبا آن ها  پیدا می کنند،  نمود  ایران 
عوامل خودخواه امپریالیسم بریتانیا و یا نمایندگی ارتش بریتانیا، 
دفتر وزارت امور خارجه، دولت هند بریتانیا و یا شرکت نفت ایران 
و  مفاهیم  این  حاضر  ی  مقاله  گرفتند.  نمی  نظر  در  انگلیس  و 
دیدگاه ها را به چالش می کشد و استدالل می کند که الیت های 
جامعه عرب خوزستانی، صدای هویت ملی اتنیکی منحصر به فرد 
عرب شدند، آنچه که به پایه های یک جنبش اتنیکی- ملی رو به 
رشد و در عین حال کوتاه مدت و کم دوام تبدیل شد. در غیر این 
صورت این واقعیت را انکار کرده ایم که عرب هایی که بخشی از 
یک کشورند، ملتی بر پایه هویت اتنیکی مشترک اند و ریشه در 
سنت ها، آداب و تاریخ مشترک دارند و در سرزمینی معین مستقر 
شده اند. این به معنای چشم پوشی از این مسأله نیست که عوامل 
بریتانیایی، در زمان هایی، حمایتشان معطوف به جنبش بوده است 
اما در این مقاله نشان داده خواهد شد که غالبا بریتانیایی ها علیه 
منافع عرب های خوزستانی اقدام کرده اند. محققان مدت هاست که 
حمایت شوروی از حزب توده، جمهوری مهاباد و دولت جمهوری 
و  استقالل  بر  همزمان  اما  اند  شناخته  رسمیت  به  را  آذربایجان 
اصالت این جنبش ها تأکید می کنند. هدف از ارائه این مقاله، اتخاذ 
فعاالن  فارس و  اتنیکی غیر  با سایر جنبش های  رویکردی مشابه 

غیر دولتی، به عرب های خوزستان است.

پیش زمینه 

عرب های خوزستان مدت ها از مدرنیزاسیون، متمرکزسازی و تالش 
در جهت اسکان شان و ناسیونالیسم فارس محور دولت پهلوی بیزار 
و رنجیده بوده اند. از این رو، پس از استعفای شاه در سال 1941، 
هویت  به کارگیری  و  تدوین  به  شروع  عرب  الیت های  از  تعدادی 

اتنیکی- ملی عرب به عنوان ابزاری جهت به دست آوردن موقعیت 
شیخ  حکومت  طول  در  که  سیاسی  اقتدار  و  اجتماعی-اقتصادی 
این  این هویت،  بودند، کردند.  بهره مند  از آن  االبن جابر  خزعل 
الیت ها را مجاز به تأیید مطالبه شان مبنی بر امارات مستقل عربی 
می کرد. این افراد، بنا به درخواست هم تبارانشان، بریتانیا و دولت 
بودند،  داده  تشکیل  را  عرب  اتحادیه ی  تازگی  به  که  عرب  های 
به دنبال فائق آمدن بر موانعی بودند که در طی یک و نیم دهه 
گذشته از آن رنج می بردند. در ابتدا، رتوریک اتنیکی- ملی تنها 
توسط معدودی از الیت های یک گروه طایفه ای خاص به کار گرفته 
شد، اما با توجه به وخیم تر شدن شرایط به علت جنگ و واکنش 
و  بدوی  اتنیکی  هویت  قومی،  فعالیت های  به  ایران  دولت  شدید 
گردید.  قبول  قابل  خوزستان  عرب  الیت های  سایر  برای  اصیل 
و  مشروعیت  کاهش  متعاقبا  و  قومیتی  ضد  سرکوب های  افزایش 
قدرت دولت مرکزی، فضایی سیاسی و اجتماعی-اقتصادی ایجاد 
کرد که در آن الیت های طوایف که زمانی دشمنی طوالنی مدت 
اتنیکی-ملی  لوای هویتی  توانستند تحت  با یکدیگر داشتند، می 

متحد شوند.

در حالی که همکاری های طایفه ای بین سال های 1941 تا 1945 
افزایش پیدا کرد، هویت قومی کنار گذاشته نشد چرا که بسیاری 
از الیت های طوایف، هویت اتنیکی عرب خود را پذیرفته بودند اما 
آن را به اولویتی پایین تر از سطح طایفه در سلسله مراتب هویتی 
مساله ی  با  جنبش  این  تحول  این،  بر  عالوه  بودند.  کرده  تبدیل 
کالسیک سواری مجانی1 متوقف شد؛ بسیاری از الیت های طوایف 
طرفداران  جنبش  این  اگرچه  نداشتند.  کردن  ریسک  به  تمایلی 
داد،  دست  از  و  آورد  دست  به  جنگ  سال های  طول  در  را  خود 
 1946-1945 زمستان  در  دو  هر  که  شد  پیشرفت  دو  به  منجر 
از  مؤثر  به شکلی  تا  داد  اجازه  عرب ها  به  که  بود  این  و  داد،  رخ 
طایفه گرایی فراتر رفته و به ملی گرایی متمایل شوند. اولین مورد، 
به  توده  کادر حزب  سریع  نفوذ  بود.  اجتماعی-اقتصادی  تحوالت 
خوزستان در طول 1944 و 1945 منجر به سلطه حزب توده بر 
اتحادیه های کارگری خوزستان شد. نفوذ کمونیستی در این استان 
مرتبط  آنان  و هم طایفه ای های  الیت های طوایف عرب  به  عمیقا 
بود. سیستم اجتماعی-اقتصادی مورد نظر حزب توده خالف باور 

1  Free-rider
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عرب ها بود؛ این مسأله، نمود تناقض در شیوه فئودالی زندگی آن ها 
را پدیدار می کرد. عالوه بر این، ناسیونالیسمی که حزب توده از آن 
حمایت می کرد در نظر عرب ها بسیار نژادپرستانه تر از ناسیونالیسم 

دولت پهلوی پیشین بود. 

پیشرفت دیگری که به عرب ها این فرصت را داد تا ملی گرایی را 
بپذیرند، تغییر در ساختار سازمانی و رهبری شان بود. در ژانویه 
1946 آخرین رهبران اصلی جنبش، الیت های طایفه ای قدیمی که 
به دالیل تاریخی بدگمان و بی اعتماد بودند، )چه به دلیل همکاری 
باعث شد هویت  امر  این  را ترک کردند.  تبعید( جنبش  با  و چه 
متقاعدکننده تر  و  خوشایندتر  دست یافتنی تر،  عرب  اتنیکی-ملی 
شود اما جنبش را از قابلیت سازماندهی و بسیج اعضایش بی بهره 

می کرد.

ابزارهای استاندارد یک  زبان مورد استفاده رهبران جنبش عرب، 
طور  به  آن ها  می داد.  قرار  استفاده  مورد  را  اتنیکی-ملی  گفتمان 
مداوم تأکید می کردند که قومیت، زبان، آداب و رسوم و تاریخشان 
ملتی مشخص را تشکیل می دهد که جایگاهی در ایران تحت تسلط 
قومی فارس را ندارد. زبان گفتمان، تابعی از مخاطبان اش، نابرابری 
های سیاست های قومی، رقابت های امپریالیستی غربی و پویایی 
باستان گرایی و  ایران بود. کاربرد رویکردهای مرسوم  امور داخلی 
مدرنیستی به ناسیونالیسم نمی تواند به اندازه کافی جنبش عرب 
خوزستان را توضیح دهد. با این حال بررسی مدل آنتونی اسمیت2 
ملت های  که  دارد  را  استدالل  این  زیرا  شود  واقع  مفید  می تواند 
موجودی  پیش  از  های  قومیت  بر  مبتنی  را  هویت ها  مدرن، 
آیین های  و  اسطوره ها  خاطرات،  از  که  می کنند  فرمول بندی 
مشترک گروه ها بهره برداری کرده است.3 رویکرد نمادگرایی قومی4 
تعریف  را  ملت  یک  ظهور  برای  الزم  شرط  پیش  هفت  اسمیت 
می کند: 1( سرزمینی معین، چه در دوران معاصر و چه به لحاظ 
استقالل؛ 3( محیط خصمانه؛ 4( مراکز  باالی  تاریخی؛ 2( سطح 
مقدس؛ 5( زبان و خط منحصر به فرد؛ 6( آداب و رسوم مشترک؛ 
و 7( دیدگاه مشترک تاریخی. این هفت شرط می تواند اسطوره ای 
نیرومند بوجود آورد و منجر به ایجاد یک همبستگی قوی و باعث 
بوجود آمدن یک ملت شود.5 اگرچه این رویکرد نمی تواند برای این 
مورد به طور کلی کاربردی باشد، اما نشان می دهد که عرب های 
خوزستان تمام پیش شرط های اسمیت را داشته اند. با این حال 
پیش و پس از پذیرش رتوریک قوم-ملت6 توسط الیت های عرب، 
آن ها و هم طایفه ای هایشان هویت های متعدد و به ظاهر متناقضی 

داشتند.

خزعل و هویت طایفه ای مسلط

در اواخر قرن شانزدهم، طوایف عرب از شبه جزیره عربستان، به 
ویژه طایفه بنی کعب، در جستجوی زمین های حاصلخیز کشاورزی 
قدرتمندترین  و  بزرگترین  کعب  کردند.7  مهاجرت  خوزستان  به 
طایفه  که  زمانی  تا  بود،  نوزدهم  قرن  اواسط  تا  منطقه  در  طایفه 
2  Anthony D. Smith

  3 آنتونی اسمیت، ریشه های اتنیکی ملل، )نیویورک: انتشارات بلک ول، 1986(
4  ethnosymbolist

  5 پیشین، صفحه: 18-6
6  ethnonationalist

 Tome ،7 جان پری، "بانوی کعب؛ دزد دریایی در خوزستان"، در لوموند ایران و اسالم  
1، )ژنو-پاریس: Librarie Droz، 1971( صفحه: 131-152؛ احمد کسروی، تاریخ 

پانصد ساله خوزستان )تهران: دنیای کتاب، 2005(

به زیرشاخه های رقیب یکدیگر تقسیم شد. المحیسن8، بخشی از 
کعب، از نبرد قدرت به عنوان طایفه ی مسلط تحت رهبری شیخ 
شان، جابر الکعبی، بیرون آمد. با توجه به تعداد اندکشان، محیسن 
از طوایف همچنان  بسیاری  و  نداشتند  بر کعب  کاملی  تسلط  ها 
بودند. هنگامی که شیخ  را حفظ کرده  استقالل خود  از  سطحی 
جابر در سال 1881 فوت کرد، در پی نزاع قدرتی که پیش آمد، 
پسرش شیخ خزعل خان ابن جابر به قدرت رسید و توانست عنوان 
محیسن  او،  زمان حکمرانی  در  کند.  آن خود  از  را  محمره  شیخ 
فرماندهان  بریتانیا،  کنسول  با  نظامی  و  مالی  توافقنامه  چندین 
نظامی و مقامات AIOC امضا کردند.9 با حمایت بریتانیا، خزعل 
قادر به تحکیم و گسترش قدرت محیسن در میان بیشتر طوایف 
خوزستان شد. در طی دوره ای بیست ساله، خزعل همه ی طوایف 
کرد.  خود  قدرت  برابر  در  تسلیم  به  مجبور  را  یکی  جز  به  عرب 
بسیاری از زیرمجموعه های کعب که در برابر کودتای جابر مقاومت 
کرده بودند، به تشکیل یک طایفه بزرگ پیوستند، که آن را نیز 
که  را  آنچه  خزعل  اول،  جهانی  جنگ  طی  در  می نامیدند.  کعب 
سرسپردگی  و  تسلیم  داد:  انجام  دهد،  انجام  نمی توانست  پدرش 
کامل شیخ ها و اعضای طایفه کعب. تنها طایفه ای که نسبتا مستقل 
از محیسن باقی ماند، بنی طرف بود. خزعل فاقد قدرت نظامی الزم 
لحاظ  از  اما  بود،  تعداد  حیث  از  بزرگ  طایفه ی  این  مهار  جهت 
اقتصادی توانست بر آنان فائق آید. به طور خالصه، بنی طرف برای 
بازرگانی و سرمایه کشاورزی به محیسن متکی بود. خزعل، با توجه 
به قدرت اقتصادی خود، در ازای خراج ساالنه، به آنان خودمختاری 
داد.10 با این حال، هنگامی که رضا خان در سال 1921 به قدرت 
مرکزی  حکومت  تدریج  به  بریتانیایی  مقامات  از  بسیاری  رسید، 
دادند.  ترجیح  به حکومت خودمختار خزعل  را  شاه  دولت جدید 
شیخ بیش از یک چهارم قرن، نیروی خود را صرف سرکوب طوایف 
خوزستانی جهت منافع شخصی خود و بریتانیا کرده بود. در مارس 
1925 با موافقت ضمنی بریتانیا، رضا خان، خزعل را دستگیر کرد 

و استان را توسط ارتشی ایرانی به اشغال درآورد.11

بودند و  ناراضی  از حکمرانی خزعل  به جز محیسن  طوایف دیگر 
بسیاری از آنان رضا خان را به عنوان یک ناجی پذیرفتند. با این 
حال در عرض چند ماه طوایف مذکور به این مسأله پی بردند که 
هدف سیاست های ضد قومی شاه، نابودی شیوه و روش زندگی 
و  کردند  مکان  نقل  اجبار  به  طوایف  از  بسیاری  است.  بوده  آنان 
شیخ های شان تحت حصر خانگی به شهرهای دور افتاده فرستاده 
شدند. عالوه بر این زمین هایشان با اعمال انتقال مالکیت به نفع 
دولت مرکزی، ملک شخصی شاه و یا مالکان فارس مصادره شد. 
تمام جنبه های هویتی طوایف عرب مورد هجوم قرار گرفت، عربی 
در انتشارات و جراید و مدارس ممنوع شد، پوشش و فرم لباس های 
فارسی  به  مکان ها  نام  و  درآمد،  اجبار  صورت  به  موکدا  اروپایی 
یک  ایجاد  و  ایرانی  مقامات  حضور  شد.  عربی  نام های  جایگزین 
اتحاد عرب ها شد،  دولت محلی ضد عرب، دلیل مشترکی جهت 

8  The Muhaisin

  9 دفتر امور خارجی بریتانیا 5-460.1 ، دفتر امور خارجه: کنسولگری، محمره 
)خرمشهر کنونی( ایران )پرشیای پیشین(: مکاتبات عمومی

  10 وزارت جنگ 33.1074، لیست طوایف عربستان )شمالی و جنوبی(، 1923

  11 وزارت جنگ 106.5974، قلمرو شیخ کحکره، نوشته شده توسط مالزم نظامی 
بریتانیا، 12 سپتامبر، 1926؛ مایکل زیرینسکی،" قدرت امپراطوری بریتانیا و دیکتاتوری: 

بریتانیا و ظهور رضا شاه، 1921-"1926، مجله بین المللی مطالعات خاورمیانه، مجلد 
24، شماره 4 )نوامبر 1992(: 663-639
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اما سابقه ی جنگ های بین طایفه ای12، بی اعتمادی و هویت های 
متناقض مانع از این پیشرفت شد.

مرگ شیخ خزعل در تهران در سال 1936 پایان دخالت خانواده 
چاسب،  شیخ،  پسر  چهار  نبود.  بریتانیا  و  طوایف  امور  در  خزعل 
عبداهلل، عبدالکریم و عبدالمجید همچنان به لحاظ سیاسی فعال 
ماندند. پس از مرگ پدرشان، پسرها در اقامه دعوی در رابطه با 
سرنوشت باغ های تاریخی خانواده که در طرف ایرانی شط العرب 
واقع شده بود، دخالت کردند. در سال 1940، بریتانیا شکست های 
نظامی عظیمی را در اروپای غربی تجربه کرده بود. این جنگ برای 
چاسب خزعل فرصتی را فراهم آورد تا با حمایت از متحدانش، در 

تالش برای بازپس گیری زمین های خانواده اش برآید. 

بریتانیا،  توسط  خرمشهر  و  اهواز  آبادان،  تصرف  از  پس  بالفاصله 
او  نخست،  برآمد.  عرب ها  خودمختاری  برقراری  درصدد   چاسب 
شروع به توزیع جزوه هایی در میان رهبران طوایف عرب در بصره 
و  کعب  بنی طرف،  به  جزوه ها  این  از  یکی  در  کرد.  خوزستان  و 
شاه  رضا  ارتش  شکست  مناسبت  به  محیسن  زیرمجموعه های 
"موفقیت  آرزوی  طوایف  برای  جزوات  این  در  بود.  گفته  تبریک 
بریتانیایی هایی  از  که  می خواست  آن ها  از  و  بود  شده  آزادی"  و 
که "وارد سرزمین شما شده اند و آن را از فساد تطهیر کرده اند"، 
پشتیبانی و حمایت کنند.13 گرچه این نشریات در القای حمایت 
گسترده محسین از چاسب و تالش های او موفق بود، اما فاصله اش 
را از بنی طرف یا کعب حفظ می کرد. معاون کنسول در خرمشهر 
"تعداد زیادی" عریضه و دادخواست از شیخ های طوایف محیسن 
دیگر  درمورد  اما  می کرد،  دریافت  استحفاظی اش  حوزه ی  در 
الیت های طوایف عرب وضع بدین ترتیب نبود.14 به عالوه عریضه 
نیز،  لشکر هند  فرمانده هشتمین  به دست  تقاضاهای محیسن  و 
ای.سی. گالووی15 می رسید. اغلب )و نه تمامی آن ها( این عریضه ها 
که امضای رهبران طوایف محیسن را داشتند، خواستار این تقاضا 
از بریتانیا بودند که شیخ چاسب را نماینده ی خود در همه ی امور 

بدانند.16

چاسب نیز تمام تمرکز خود را بر بریتانیا گذاشته بود. او کمپین 
نامه نگاری به سفیر بریتانیا در بغداد، سفارت بریتانیا در تهران و 
کنسول های بصره و خرمشهر را به راه انداخت. چاسب در هر یک 
در  عربی  مستقل  امارات  تأسیس  جهت  تاریخی  پایگاه  آن ها،  از 
ارائه داد. وی اظهار داشت که "عرب های خوزستان  خوزستان را 
آزادی"  و  "استقالل  از  و  این سرزمین هستند"  نسل ها ساکنین 
دولت  برابر  در  "تسلیم شدن  به  نیازی  و هرگز  بوده اند  برخوردار 
از  داشتند که پس  اظهار  نامه ها  این  نداشته اند. همچنین  ایران" 
و  آزار  و  استبداد  ستم،  و  ظلم  فشار  "تحت  عرب ها  سال 1925 
اذیت به دست حکومت پهلوی بودند که باعث کشته شدن سران 
از زنانمان عکس برداری می شد، خون  طوایف ما و پدرانمان شد، 

12  intertribal

  13 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.27097، چاسب خزعل به "برادران محترم من"، 
اکتبر 1941

 H.Q. بخش هند، بصره به H.Q. ،371.27097 14 دفتر امور خارجی بریتانیا  
نیروی عراق، بغداد، 7 سپتامبر 1941

15  A. C. Galloway
  16 دفتر امور خارجی بریتانیا 624.23، فایل 355، شیخ های لفطه، سنسور، و عباس به 

سفیر بریتانیا، بغداد، 28 آگوست 1941

کودکانمان ریخته می شد و مذهبمان زیر پا گذاشته می شد." این 
نامه ها زمانی به نتیجه می رسیدند که بریتانیایی ها به نمایندگی 
از عرب ها مداخله کنند، آن ها را تحت حمایت پرچم بریتانیا قرار 
دهند و با آن ها همچون "برادران عرب خود در خلیج فارس یعنی 

بحرین، کویت و..." رفتار کنند.17

چاسب برای اثبات حسن نیت و توانایی اش در سازماندهی عرب ها 
و در نتیجه حفظ امنیت در منطقه، سازمانی سیاسی به نام حزب 
به  ای  نامه  در  داد.  تشکیل  را  خوزستان18  عرب  عیالمیان  دولت 
سفارت بریتانیا در تهران، مردی با نام محمود که خود را دبیر حزب 
معرفی کرد، ادعایی تاریخی مبنی بر حقانیت ملت عرب خوزستان 
را داشت. او اینگونه استدالل می کرد که عرب ها زمانی ایالتی در 
منطقه داشتند که پایتخت اش شوش بوده است. نامه های پیشین 
خوزستان  در  عرب ها  حضور  به  اشاره  بریتانیا  مقامات  به  چاسب 
داشت که به مهاجرت طوایف در قرن شانزدهم باز می گشت، اما 
اکنون او و پیروانش غلبه عرب ها بر ایران در قرن هفتم را یادآور 
می شدند و شوش را به عنوان پایتخت مقدس ملت عرب مشخص 
کرده بودند. به گفته محمود، عرب ها توجیه تاریخی اصیلی برای 
برقراری مجدد "دولت باستانی عیالمیان عرب" را داشتند و از آنجا 
که "تنها سازگار با عدالت بریتانیا است که اجازه ندهد )یک نژاد( 
موظف  ها  بریتانیایی  کند"  تحمیل  دیگران  بر  را  خود  حاکمیت 
پادشاه" تحت حمایت  عنوان  به  را  "امیر شیخ چاسب  که  بودند 

خود قرار دهند.19

در این زمان چاسب توجه خود را از رهبران طوایف غیر محیسن 
سلب کرد، چرا که او نیازی به گنجاندن طوایف کوچکتر در کمپین 
خود احساس نمی کرد و یا اینکه منافعش چنین ایجاب می نمود. 
در این زمان رتوریک اتنیکی-ملی که توسط محیسن مورد استفاده 
قرار می گرفت، کمی بیش از یک استراتژی سیاسی بود و جهت 
تحت تأثیر قرار دادن رأی و نظر بریتانیا به کار می رفت. تا زمانی 
مستقل  نیمه  پادشاهی  تخت  بر  او  نمودن  منصوب  امکان  که 
خوزستان تحت حمایت بریتانیا وجود داشت، هیچ دلیلی نبود که 
این احتمال را با درگیر کردن سایر طوایف عرب به خطر بیاندازد، 
محیسن  بود.  کرده  آن ها شک  وفاداری  به  که  زمانی  از  خصوصا 
فراموش نکرده بود که بسیاری از طوایف در سال 1925 با رضا شاه 

همدست شده و به خزعل پشت کرده بودند.

حمایت  بزرگشان  برادر  همچون  خزعل،  کریم  و  مجید  عبداهلل، 
از طرف  اما  )محیسن( می کردند،  از هم طایفه ای هایشان  ویژه ای 
سه  مورد،  یک  در  می نمودند.  عمل  چاسب  از  مستقل  هم  دیگر 
طایفه  شاخه های  زیر  و  بغالنی20  شیخ های  از  تعدادی  و  برادر 
بخاخ21 از کنسول بریتانیا در بصره بازدید کردند. در این نشست 
در 29 سپتامبر، آن ها "داستان های وحشتناک زندان های ایرانی و 
روش های گشتاپویی" که توسط ایرانیان به کار گرفته می شد را با 
کنسول در میان گذاشتند. آن ها این پرسش را داشتند که چگونه 

  17 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.27097، چاسب خزعل به سفیر بریتانیا، بغداد، 
اکتبر 1941

18  Arab Elam State Party of Khuzistan

  19 دفتر امور خارجی بریتانیا 624.23، فایل 355، دبیر حزب دولت عیالمیان عرب به 
سفارتخانه بریتانیا در تهران، 4 اکتبر 1941

20  Baghlaniya
21  Bakhakh
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که  باشد  داشته  را  ادعا  این  می تواند  بریتانیا  جنگی  پروپاگاندای 
بریتانیا جنگی را برای آزادی مظلومان به راه انداخته، اما همزمان 
می گیرد؟  نادیده  را  خوزستان  ستم  تحت  عرب های  "مطالبات 
و  استبدادی  حکومت  از  کردنشان  آزاد  که  می کردند  ادعا  آن ها 
بیرحمانه  و  بریتانیا غیرمنطقی  از طرف  بردگی  به  بازگرداندنشان 

است.22 

بود  برقرار  خوزستان  در  نسبی  آرامشی  آن،  از  پس  ماه  چند  در 
یاغی گرایانه  حرکات  از  الهام  با  کوهگلیویه ای23  طوایف  اینکه  تا 
را  ماه مارس، شورشی مسلحانه  اواخر  همسایه شان بنی طرف، در 
در  را  تا حمالتی  متحد شدند  بویراحمدی  با  کوهگیلو  کرد.  آغاز 
اهواز ترتیب دهند.  مجاورت میدان های نفتی گچساران در شرق 
افراد طایفه ها جاده ها را مسدود کردند، تجهیزات تأسیسات نفتی 
سکوهای  شماری  از  که  را  حراست  پرسنل  زور  به  و  دزدیدند  را 
ارتش  پاسخ،  در  کردند.24  دور  آنجا  از  می کردند  محافظت  نفتی 
بریتانیا  هوایی  از شورش، خواستار حمایت  برای جلوگیری  ایران 
ارتش  نظامی  میان همکاران  اختالف  این درخواست موجب  شد. 
بریتانیا و مقامات کنسولی اهواز شد. سرگرد جیکوک25 افسر نیروی 
هوایی در منطقه، عالرغم بی میلی بایلی26 معاون کنسولی اهواز، 
 R.A.F. که هرگز هم از این تصمیم مطلع نشد، حمایت هوایی
به  جیکوک  سیاسی  تصمیم  به  اعتراض  در  بایلی  داد.  ترتیب  را 
داشت  اعتراض  بایلی  نوشت.  ای  نامه  تهران  در  بریتانیا  سفیر 
القا  را  تصور  این  تا  دهد  انجام  اقدامی  نباید  بریتانیا  که  این  به 
با طوایف پشتیبانی  ایران  از چگونگی برخورد دولت  "ما  کند که 
خودمان  امنیت  برای  که  برسد  فرا  زمانی  است  ممکن  می کنیم. 
مجبور شویم به رغم مقامات ایرانی در تهران مستقیما وارد معامله 
در  ایران  مقامات  با  نظامی  همکاری  گرچه  شویم."27  طوایف  با 
بایلی  اما  شد،  نفتی  میدان های  امنیت  حفظ  موجب  گچساران 
در  بود.  عرب  طوایف  میان  در  چاسب  مجدد  های  تالش  نگران 
چانسی28  تهران،  به  بایلی  نامه  از  پیش  روز  دو  آوریل 1942،   9
سرکنسول خرمشهر، عریضه ای را دریافت کرد که توسط شصت 
و پنج نفر از الیت های طوایف عرب امضا شده بود و در آن به ازای 
حمایت بریتانیا از آنان در بازپس گیری زمین هایشان از "فارس ها"، 
پیشنهاد همکاری داده شده بود. امضا کنندگان عریضه با نامیدن 
از  "پس  که  شدند  مدعی  عربستان"  "عرب های  عنوان  به  خود 
فقدان رهبر گرانقدرشان، خزعل خان واال مقام، دوست وفادار شما، 
اقسام  و  انواع  و  ایرانی دچار شدیدترین ستم ها  مقامات  به دست 
یک  تشکیل  خواستار  عریضه  این  در  شده اند."  تحقیر  و  شکنجه 
"کشور عربی مشابه آنچه که در جهان عرب وجود دارد"، شدند.29 
زبان ناخوشایند عریضه و و نام امضاکنندگان موجب نگرانی بایلی 
بود:  تهدید  این  حاوی  دادخواست  این  اینکه  اول  شد.  چانسی  و 

  22 دفتر امور خارجی بریتانیا 624.23 ، کنسول بصره به سرهنگ دوم گالووی، 29 
سپتامبر 1941

23  Turkic Kuhgalu tribe

  24 دفتر  امور خارجی بریتانیا 248.1412، آشوب طایفه ای در منطقه گچساران، 
کنسولگری بوشهر، 6 آوریل 1942

25  Major Jeacock
26  J. G. Bailie

  27 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1412، کنسولگری اهواز به سفارت بریتانیا، تهران، 
11 آوریل 1942

28  Chauncey

  29 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1412، کنسولگری خرمشهر به سفارتخانه بریتانیا، 
تهران، 6 ژانویه 1942

و  شود  غافل  ما  از  بریتانیا  مقتدر  و  بزرگ  دولت  که  نکند  "خدا 
تقاضای ما را پس از تمام نشانه های وفاداری که پیشتر و در حال 
تنها  نه  عریضه  اینکه  دوم  نکند."30  اجابت  داده ایم،  نشان  حاضر 
توسط محیسن به امضا رسیده بود، بلکه اکثریت الیت های طایفه 
ی ادریس31 واقع در جنوب آبادان را نیز نمایندگی می کرد.  واضح 
بود که ادریس پس از انشعاب در دهه 1850 که دنباله رو شیخ 
های کعب بودند، از دشمنی تاریخی خود نسبت به خویشاوندان 
دورشان به منظور کسب منفعت برای عرب های خوزستان، چشم 
پوشی کرده بودند.32 در روز 12 آوریل، شایعاتی در هر دو طرف 
شط العرب منتشر شد که چاسب قرار است یورش و حمله ای به 
ایران در خوزستان ترتیب دهد. افسران اطالعاتی  اردوگاه نظامی 
مرز  از  موفقیت  با  آوریل   1 در  چاسب  که  کردند   تأیید  بریتانیا 
عبور کرده و از جزیره فاو واقع در ورودی شط العرب جهت بسیج 
بریتانیا  این،  بر  عالوه  کرد.  دیدار  نصار33  و  کعب  طوایف  اعضای 
تصدیق کرد که خواهر چاسب، خیریه، در 11 آوریل وارد خرمشهر 
تأیید کرد که تمام روز را صرف خرید مقدار زیادی آرد،  شده و 
برنج و روغن کرده است. منابع، خبر از این داده بودند که او "خانه 
آورده  فراهم  مهاجمان"  به  غذایی جهت کمک  مواد  از  پر  را  ای 
است.34 در پاسخ، کنسول چانسی از همکارانش در بصره خواست 
و  بصره  متصرف35  آوریل،   12 در  و  کنند  بازداشت  را  چاسب  تا 
سرهنگ سارگون36 بریتانیایی به او اخطار دادند که هرگونه حمله 
ای با مخالفت سرسخت ایرانیان و بریتانیا مواجه خواهد شد. برخی 
از شیخ ها در نشستی معترض شدند که عرب های خوزستانی در 
به عنوان مثال،  اند:  ژاندارمری قرار گرفته  آزار و شکنجه  معرض 
اخیرا دو سید بازداشت شده بودند که چشم یکی از آن ها با آهن 
داغ سوزانده شده بود و دیگری پس از آنکه بیضه هایش را با یک 
انبر پیچانده بودند، جان داده بود.37 چند روز بعد زمانی که شیخ 
دیدار  برای  طایفه  افراد  از  مسلح  گروهی  با  فیصلی38  علی  حاج 
چاسب به طرف ایرانی شط العرب وارد شد، هیچ کس آنجا نبود.39 
مداخله بریتانیا موفقیت آمیز بود و زمانی که کعب، پیغامی دریافت 
کرد مبنی بر اینکه حمله ای صورت نگرفته، چند تن از شیخ های 
خود را جهت گفت و گو در رابطه با تحوالت، برای دیدار چاسب 
فراخواند  را  کعب  الیت های  از  تعدادی  چانسی  فرستاد.  بصره  به 
فقط  آن ها  است:  جریان  در  ای  مسأله  که  کردند  انکار  آن ها  اما 
تکرار می کردند که صرفا پیرو بریتانیا هستند و هیچ کاری را بدون 
دستور آن ها انجام نخواهند داد.40 پس از بی نتیجه ماندن شورش، 
چانسی نگران این بود که کعب به چاسب گرایش داشته باشد و 

  30 پیشین 

31  Idris

  32 وزارت جنگ 106.5974، گزارشی از طوایف عرب خوزستان، 2 می 1943

33  Nassar

34   دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1412، مرکز اطالعات مرکزی عراق ).C.I.C.I( به 
نیروهای عراق .H.Q، بغداد، 13 آوریل 1942

Mutasarrif :  35 در امپراطوری عثمانی سابق و برخی ایالت های ما بعد از 
آن به فرماندار ایاالت گفته می شد

36  Sargon

  37 شکنجه این دو سید بعدها توسط کنسولگری بریتانیا در خرمشهر تأیید شد
38  Haji Ali Faisali

  39 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1412، کنسولگری خرمشهر به سفارت بریتانیا، 
تهران، 14 آوریل 1942

  40 پیشین
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به همین دلیل دیداری با خیریه و چندین تن از رهبران محیسن، 
ادریس و نصار، ترتیب داد. عرب ها به کنسول گفتند که آنان به 
قرآن سوگند یاد کرده اند تا از چاسب و تالش هایش حمایت کنند، 
تا پیشنهاد جدیدی را  و سپس چانسی را تحت فشار قرار دادند 
بپذیرد. اول، آن ها از بریتانیا خواستند تا کنترل مدیریت خوزستان 
مدیریت  این  که  کردند  درخواست  آنان  دوم،  بگیرد؛  عهده  به  را 
انحالل  خواستار  آنان  سوم،  گیرد؛  قرار  عرب ها  حاکمیت  تحت 
فوری ژاندارمری ایران شدند. چانسی هر سه بخش این پیشنهاد 
را بالفاصله رد کرد. پیرو سیاست پیشین بریتانیا در عدم حمایت 
طوایف عرب، کنسول تصریح کرد که بریتانیا تنها از دولت ایران در 
خوزستان حمایت می کند و نمی تواند ایده حکومت عرب را بپذیرد. 
چانسی به آن ها گفت که عرب ها نمی توانند امنیت را حفظ کنند،  
امتناع  اثبات رسانده است.41  به  را  ژاندارمری مؤثر بودن خود  اما 
سرسختانه کنسول، موجب سکوت عرب ها شد و شایعات شورش 

آن ها را متوقف ساخت.

در ماه های بعد، ژاندارمری و پلیس از "ناامیدی و انفعال عرب ها 
علیه آن ها" استفاده کرد و در پاسخ، دسته های کوچکی از اعضای 
به مثل نمودند. گشت های نظامی مورد  به مقابله  طوایف شروع 
شدند  غارت  ها  ژاندارمری  های  سربازخانه  گرفتند،  قرار  حمله 
به   )AIOC( انگلیس  و  ایران  نفتی  شرکت  های  کامیون  بار  و 
ایران  مقامات  که  شد  باعث  امنیت  در  شکست  رفت.42  سرقت 
برنامه خلع سالح جدیدی را بچینند که در اوایل ماه نوامبر آغاز 
می شد. نیرویی متشکل از هشتصد سرباز زره پوش به روستاهایی 
که  شوش  نزدیکی  در  اهواز  شمال  کیلومتری  صد  در  تقریبا  که 
محل پایتخت کشور باستانی عیالمیان عرب بود، حمله کردند.43 
بریتانیا از ارتش ایران خواهش کرد تا در رابطه با این لشکرکشی 
تجدید نظر کند، چراکه حمالت علیه ارتش و AIOC در مقیاس 
بریتانیا محسوب  یا  ایران  منافع  تهدیدی خالف  و  بودند  کوچکی 
نمی شد. بریتانیا همچنین نگران همایون44 و ضرابی45 بود که هر 
دو در ابراز احساسات کینه جویانه ضد عرب معروف بودند، و "به 
نظر می رسید که مشتاق ایجاد فرصتی هستند تا به شدت عرب ها 
با وجود نگرانی های بریتانیا، ارتش  را در هم بشکنند."46 معهذا 
تالش خود را در خلع سالح و آزار رساندن به آن ها تشدید کرد. کد 
لباس های اروپایی که پیشتر تعریف شده بودند دوباره به شدت به 
اجرا درآمد و اگر دیده می شد که عرب ها با پوشش سنتی و چفیه 
"خصومت  ایجاد  موجب  امر  همین  و  می شدند  دستگیر  هستند، 
میان عرب ها و فارس ها" شد.47 هنگامی که لشکرکشی جهت خلع 
سالح به شکست انجامید، چاسب که همچنان در بصره بود، وارد 

41   دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1412، از سازمان آزادی اهواز )A.L.O( به مرکز 
اطالعات مرکزی عراق ).C.I.C.I( در بغداد، 16 آوریل 1942

  42دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1412، کنسولگری خرمشهر به سفارتخانه بریتانیا، 
تهران، 9 سپتامبر 1942

  43 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1412، کنسولگری اهواز به سفارتخانه بریتانیا، 
تهران، 11 نوامبر 1942

44  Humayun

45  Zarrabi

  46 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1412، کنسولگری اهواز به سفارتخانه بریتانیا، 
تهران، 10 نوامبر 1942

  47 وزارت جنگ بریتانیا C.I.C.I. ،208.1567، خالصه اطالعات سیاسی و طایفه ای 
هفتگی، 22 نوامبر 1942

از  تن  از 50  بیش  با  او همراه  در شب 8 می 1943،  عمل شد. 
عرب های مسلح و وفادار به خودش، از شط العرب عبور کرد. صبح 
روز بعد این گروه به پاسگاه ژاندارمری واقع در یکی از کاخ های 
مرحوم شیخ خزعل در قاجاریه48 حمله کرد و آن را به اشغال خود 
درآورد. حاجی علی فیصلی، محرم اسرار چاسب، رهسپار کاخ شد 
تا به تصمیم و قصد دوستش پی ببرد. او در آنجا بیش از دویست 
را دید که محاصره  افراد طوایف عرب عراقی و خوزستانی  از  تن 
شده بودند. کنسول در خرمشهر به وخامت اوضاع پی برده بود، چرا 
که "نشانه های آشکاری از تمایل عمومی برای پیوستن به چاسب 
در سراسر بخش جنوبی استان" وجود داشت. وانگهی او نوشته بود 
که با وجود گرفتاری ارتش با بختیاری ها در شمال "زمان خوبی 

فرا رسیده است".49

خیلی زود شایع شد که کعب گروهی مسلح برای کمک به شورش 
مشارکت  به  تمایل  کعب  الیت های  که  حالی  در  است.  فرستاده 
زمانی که شورش  تا  بریتانیا  بود که  این  بر  باور عمومی  داشتند، 
ها  جاده  انگلیس(،  و  ایران  نفت  )شرکت   AIOC تأسیسات  از 
بنی طرف  و  شود  نمی  معرکه  وارد  بماند،  دور  ارتباطی  و خطوط 
احتماال به دلیل نزدیکی و مجاورت با بختیاری ها که آن ها را در 
معرض ریسک بزرگتری در واکنش ارتش قرار می داد، از مشارکت 
خودداری می کند. با این وجود پتانسیل حمایت میان طایفه ای50 
برای چاسب وجود داشت و واکنش بریتانیا، دستور بازگشت او به 
بصره بود که او نیز همین کار را انجام داد.51 با توجه به اینکه بدون 
حمایت بریتانیا، شورش محکوم به شکست بود، چاسب و کعب در 
ارزیابی موضع بریتانیا نسبت به عرب ها دچار اشتباهات محاسباتی 
شده بودند. ضمنا تعدادی از عرب ها در کاخ قاجاریه مانده بودند. 
نه  بمباران کردند و  به رگبار بستند و  را  ایرانی کاخ  هواپیماهای 
تنها تعدادی جنگجو بلکه افرادی از طایفه باوی52 که در مناطق 
به  کتبی  یک شکایت  در  می کردند، کشته شدند.  زندگی  اطراف 
بریتانیا، دو نفر از رهبران باوی پرسیده بودند که چرا آن ها تا زمانی 
باید  هستند،  مواجه  ایرانی  نیروهای  سوی  از  دائمی  خطر  با  که 
خویشتنداری کنند.53 سرهنگ گالووی موافق بود زیرا به این نکته 
رهبرشان شیخ  به خاطر  باوی را  ایرانی ها  احتماال  که  کرد  اشاره 
بارک54 که در زمان حمله به قاجاریه جانش را در راه چاسب فدا 
کرده بود، هدف قرار داده بودند.55سفیر بریتانیا در تهران به محض 
برآشفته شد. سفیر  اظهار نظر گالووی  دریافت شکایت عرب ها و 
بوالرد56 در نامه ای به نخست وزیر علی سهیلی خواستار توضیح 
در رابطه با حمله نظامی شد و افزود که اگر ایرانی ها اشتباهاتشان 
را تکرار کنند و این منجر به شورش عرب ها شود، بریتانیا "نفوذ 

48  Qajariyeh

  49 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.35078، یادداشت های روزانه سرکنسول خرمشهر، 
از 1 تا 15 می 1943

50  transtribal

  51 پیشین
52  Bawiya

  53 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1418، کنسولگری اهواز به سفارتخانه بریتانیا، 
تهران، 17 می 1943

54  Shaykh Barak

  55 دفتر امور خارجی بریتانیا 40176، کنسولگری اهواز به سفارتخانه بریتانیا، تهران، 
28 دسامبر 1943

56  Bullard
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سطنتی اش را کنار گذاشته تا خودشان از پس مشکل بر بیایند".57 
 AIOC ضمنا در همین حال، کارگران فارس در پاالیشگاه نفت
در آبادان، که توسط پلیس محلی تحریک شده بودند، به کارکنان 
عرب شرکت حمله کرده و چفیه های آنان را در رودخانه انداخته 

بودند.58 

به  را  جدیدی  ی  عریضه  خزعل  عبداهلل   ،1943 می   25 در 
نویسندگان  فرستاد.  بغداد  در  آمریکا  و  بریتانیا  های  سفارتخانه 
عریضه با منسوب کردن خودشان به عنوان "عرب های عربستان" 
که در "امارات عربی واقع در خلیج فارس" زندگی می کنند، اظهار 
داشتند که بریتانیا باید به جنبش استقالل ملی عرب کمک کند، 
عرب  پان  و  عرب  ملی  جنبش های  دیگر  به  که  همانطور  درست 
"تجاوز  علیه  آن ها  جرم  اعالم  اظهار  از  پس  است.  کرده  کمک 
منحصر  کشور  آن ها  که  شدند  مدعی  شاکیان  خارجی"،  ایرانیان 
به فردی را در مرزهای ارضی کشور ملی ایران، ترکیب و محصور 
کرده اند. آن ها اعالم داشتند که این ملت عرب "زبان مورد عالقه"، 
سنت ها و رسوم و آیین مذهبی خود را دارد. نویسندگان همچنین 
از  گاه  و  شوند،  متوسل  عربی  پان  تمایالت  به  که  بودند  مشتاق 
سرزمین های میان مصر و خوزستان با عنوان "وطن عرب"، "ملت 
عرب" و "کشور عرب" یاد می کردند. آن ها همچنین می گفتند که 
نماینده منتخب خود را به کنفرانس اتحادیه عرب اعزام خواهند 
کرد تا بتوانند "بخشی از وطن عربی" خود را نمایندگی کنند و 
بدین ترتیب به طرح مسیر "آینده مردم عرب" کمک کنند. این 
عریضه با این درخواست به پایان رسید که بریتانیا در قبال قول 
خود وفادار بماند و به تمام عرب های جهان کمک کند تا "عدالت 
عریضه،  دریافت  محض  به  آورند.59  دست  به  را  خود  آزادی"  و 
تحلیل گران به این نتیجه رسیده بودند که جنبش عرب خوزستان 
است. سرویس  یافته  وابسته گسترش  و طوایف  از محیسن  فراتر 
اطالعات نظامی بریتانیا دریافت که این عریضه نه تنها توسط افراد 
معمول همیشگی یعنی چاسب و حاجی علی فیصلی نوشته شده 
بلکه شیخ های طوایف ادریس و نصار در نزدیکی قصبه60 و مهمتر 
بزرگترین بخش های کعب  از  از آن شیخ مقامیس61، رهبر یکی 
در آن مشارکت داشتند.62 روزها پس از ارسال عریضه، گروهی از 
الیت های محیسن، ادریس، نصار و کعب با هم دیدار داشتند  تا 
درباره حمله به قاجاریه و واکنش شان به لشکرکشی تعرض آمیز 
مقامات گفتگو کنند. بعضی از آن ها معتقد بودند که عرب ها باید 
در انتخابات آینده برای یک کرسی در شورای ایالتی رقابت کنند، 
اما اکثریت آن ها این مسأله را به عنوان اقدامی جهت همکاری با 
دولت-ملت ایران تلقی می کردند. در عوض تصمیم گرفتند جزواتی 
را به زبان عربی در سراسر استان منتشر کنند. در این جزوه ها از 

  57 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.35074، سفارت بریتانیا به نخست وزیر ایران، 2 
ژانویه 1943

  58 وزارت جنگ بریتانیا 208.1568، خالصه اطالعات سیاسی و طایفه ای هفتگی، 
10 می 1943

  59 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.35074، عریضه عربستان به وزیر امور خارجه 
بریتانیا، قاهره، 25 می 1943

  60 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.35074، کنسولگری اهواز و خرمشهر به سفارتخانه 
Gusbah . 1943 بریتانیا، تهران، 14 اکتبر

61  Shaykh Maghamis

  62 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.40176، کنسولگری اهواز به سفارتخانه بریتانیا، 
تهران، 28 دسامبر 1943

همه عرب ها خواسته شده بود تا انتخابات آتی را تحریم کنند.63 
در پاسخ، رییس پلیس جدید خرمشهر، )سروان شهربانی( سربحر 
لباس  پوشش  قانون  تا  داد  دستور  خود  افسران  به  دولتشاهی64 
اروپایی را با شدت بیشتری اجرا کنند تا عرب ها چفیه ها65 را از سر 
بردارند و هر لباسی که مربوط به عرب هاست را با زور اسلحه از بین 
ببرند.  همچنین پلیس شروع به ضبط و توقیف کتاب های عربی از 
فروشگاه ها و منازل و صفحه های گرامافون از قهوه خانه های مربوط 

به عرب ها کرد.66

به دنبال این موج جدید از سرکوب، تحلیلگران بریتانیایی به این 
اتنیکی-ملی تقریبا توسط تمام طوایف  نتیجه رسیدند که هویت 
محیسن و بیش از نیمی از طایفه کعب و بنی طرف مورد استقبال 
قرار گرفته است.67 تنها دلیل اینکه شورشی روی نداده است، سرباز 
زدن بریتانیا از حمایت آن ها بود. اگر طوایف "مطمئن می بودند 
ایران  به دولت  از کمک  یا حتی  و  از چاسب حمایت  بریتانیا  که 
خوددداری می کند و بی طرف باقی می ماند، تمام خوزستان فورا 
بازگشت خوزستانی  از  حتی کسانی که آشکارا  شورش می کرد." 
می  را  عرب  پان  هویتی  علنا  داشتند،  پروا  خزعل  تسلط  تحت 
پذیرفتند و به شکل عمومی عنوان می کردند که کنفرانس قاهره و 

ملی گرایی عرب آن ها را از حاکمیت ایران آزاد خواهد کرد.68 

این شد  به  عملیات خلع سالح جدیدی در جوالی 1943 منجر 
به سمت چاسب سوق  بنی طرف  طایفه  معترضان  از  بسیاری  که 
داده شوند. گرچه آن ها سالح هایشان را تسلیم کردند، 80 تا 90 
کنند.69  تیراندازی  اول  جهانی  جنگ  تا  نمی توانستند  درصدشان 
موقعیت تسلیم سالح های فرسوده زمانی رخ داد که دسته هایی 
از افراد طوایف درگیر گروهی از ایرانیان بودند. جنگ شدت گرفت 
و در حرکتی تالفی جویانه ژاندارمری ها از تدفین اجساد عرب ها 
امتناع کرده و آن ها را به رودخانه می انداختند.70 زمانی که برادر 
حاجی علی فیصلی، عبدالحسین، در شورشی به رهبری بنی طرف 
بازداشت شد، محیسن نیز درگیر مقاومت بنی طرف گردید.71 وجود 
اتحاد میان بنی طرف-محیسن بیشتر با فعالیت های عبداهلل در این 
دوره ی ستم و بیداد مشهود شد. شبکه او متشکل از قاچاقچیان 
عرب، صدها تفنگ و بیش از 180،000 دستگاه مهمات را در مکان 
اسلحه  قاچاق  عملیات  آورد.72  فراهم  آبادان  جزیره  مخفی  های 

  63 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.35078، یادداشت های روزانه سرکنسول در 
خرمشهر، از 15 تا 31 جوالی 1943

64  Sarbahr Daulatshahi

65  kuffiyahs

  66 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.35078، کنسولگری خرمشهر به تهران، 11 ژوئن 
1943؛ دفتر وزارت امور خارجی بریتانیا 371.35078، خاطرات روزانه سرکنسول در 

خرمشهر، از 1 تا 15 ژوئن 1943

  67 وزارت جنگ بریتانیا C.I.C.I ،208.1568، خالصه ای از اطالعات سیاسی و 
طایفه ای هفتگی، 12 جوالی 1943

  68 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.35074، یادداشت هایی بر عریضه ای از طوایف 
عربستان، نوشته شده توسط دفتر امور خارجی، 20 آگوست 1943

  69 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.35091، خاطرات روزانه سرکنسول در اهواز، از 15 
تا 31 جوالی 1943

  70 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1418، کنسولگری خرمشهر به تهران، 11 سپتامبر 
1943، دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1418

  71 پیشین

  72 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.35091، خاطرات روزانه سرکنسول در اهواز، از 1 
تا 15 آگوست 1943



۴9

گروهی  و  چاسب  آنکه  از  پس  و  داشت  ادامه  تابستان  تمام  در 
شدند،  دستگیر  عراق  مرزی  گشت  توسط  طایفه  افراد  از  مسلح 
شایعه شورش دیگری شدت گرفت. اندکی پس از آن، بسیاری از 
با چاسب  آزادانه  تا  بصره سفر کردند  به  مقاومت کننده گان کعب 

دیدار داشته باشند.

در سال بعد از رونق جنبش کاسته شد، زیرا از زمانی که ایرانیان 
ایجاد  دیرینه همبستگی  متوجه شدند طوایف حول دشمنی های 
کرده اند، ارتش و ژاندارمری از عملیات خلع سالح و تعرض به آنان 
کوتاه آمد.73 با این حال، مدت زمانی نپایید که این آرامش از بین 
تعرض  مجددا  ایران  نظامی  نیروهای   ،1944 مارس  ماه  تا  رفت. 
را  اروپایی  لباس های  قانون کد  از سر گرفتند و پلیس محلی  را 
دوباره به اجرا درآورد. افزون بر آن، تهران به چاسب معامله ای را 
پیشنهاد داد که بنا بر آن زمین های دولتی در شمال خوزستان 
و  اطراف خرمشهر  و  داخل  در  تسلط خزعل  تحت  های  زمین  با 
آبادان معاوضه شود.74 هنگامی که رهبران طوایف محیسن، کعب 
و بنی طرف با چاسب در بصره دیدار داشتند، از او خواسته بودند تا 
وارد مذاکره نشود، اما چاسب به آنان پاسخ داد که حکومت عرب 
خوزستان نهضتی از دست رفته است.75 عدم وجود رهبری برای 
جنبش منجر شد که سرپرست ژاندارم خرمشهر، کاپیتان آزادی76 
بیانیه ای در رابطه با ممنوعیت اجتماعات عرب ها در مسافرخانه 
ها و قهوه خانه ها را صادر کند. ژاندارمری آبادان زمانی که صدها 
اسب از روستاییان عرب را دزدید با مقاومت اندکی مواجه شد و 
سرقت  جعلی  اتهامات  با  عرب  الیت های  بازداشت  در  نیز  ارتش 
می  ماه  اوایل  در  نشد.77  زیادی  گرفتاری  دچار  مسلحانه  های 
پان عرب ها  میان  اتحاد  تضعیف  در  را  تهران تالش خود   ،1944
و  ها  استان  به  کعب  محصوالت  درصد  هشتاد  فروش  سفارش  با 
حکومت مرکزی و تقسیم بیست درصد باقیمانده میان دهقانان و 
زمین داران، افزایش داد. در پاسخ، بنی طرف وارد قراردادی رسمی 
و  "کمک  طایفه  هر  که  می کرد  تصریح  توافق  این  شد.  کعب  با 
همکاری دو جانبه جهت مقاومت در برابر خواسته های دولت ایران 
محیسن  های  از شیخ  طایفه  دو  هر  می کند."78 سپس  تأمین  را 
خواستند تا به پیمان ملحق شوند. بسیاری قرارداد را امضا کردند، 
در حالی که برخی دیگر منتظر دستور عبداهلل بودند. گرچه برخی 
از الیت های نصار و ادریس از پیوستن به این اتحاد امتناع کردند، 
از طوایف محیسن عملیاتی هماهنگ  بسیاری  و  بنی طرف  کعب، 
حمله  با  نیز  ها  ایرانی  دادند.  ترتیب  را  مسلحانه  مقاومتی  جهت 
از اعضای  نفر  ای هوایی که منجر به کشته شدن حداقل شصت 
بنی طرف و کعب و حداقل دو شیخ از شیخ های برجسته کعب شد، 

واکنش نشان دادند.79
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76  Captain Azadi
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  78 پیشین
  79 پیشین

و  کعب  رو  این  از  بود،  معین  رهبری  وجود  بدون  جدید  اتحاد 
جهت  خواستند  او  از  و  نوشتند  عبداهلل  برای  ای  نامه  بنی طرف 
به  را  بریتانیا  و  آمریکا  های سیاسی شان، حمایت  تالش  هدایت 
دست آورد.80 عبداهلل نامه نگاری با بریتانیا و آمریکا را آغاز کرد. 
و  ملیت  در سرکوب  ایران  دولت  "هدف  از  او  ها  نامه  از  یکی  در 
طوایفمان ... نگاهی کینه توزانه به آزار و اذیت های پیشینی که بر 
جمعیت عرب منطقه روا می داشتند" نوشته بود. به عبارت دیگر 
او معتقد بود که بریتانیا باید دست عرب ها را برای تصاحب کنترل 
زمین هایشان با توسل به زور، باز بگذارد. عبداهلل هرگز و در هیچ 
یک از نامه ها به ادعای برادران و خانواده اش در رابطه با زمین ها 
و  مردم  منافع  امنیت  که حفظ  بر هدفش  در عوض  نکرد.  اشاره 
بقای مردمش که  و  به حفظ  و همچنین کمک  منطقه عربستان 
"موجودیت ملی" بود، تأکید داشت.81 همچنین عبداهلل بارها و بارها 
برای دیدار الیت های طوایف به خوزستان رفت. این فعالیت ها باعث 
شد که دولت ایران گمان کند شورشی دیگر در دست اقدام است و 
از بریتانیا درخواست کمک کرد. در پاسخ، کنسول در بصره دستور 
بازداشت عبداهلل را به متصرف ابالغ کرد.82 مقامات ایران که تصور 
می کردند بریتانیا به عرب ها روی آورده، به عملیات خلع سالح با 
ادامه دادند. در ماه آگوست دو شیخ کعب به  روش های جدیدی 
اتهام مشارکت در یک شورش طایفه ای اعدام شدند. هفت شیخ 
دیگر از کعب و بنی طرف نیز به اتهاماتی مشابه در شوشتر و دزفول 
به دار آویخته شدند.83 الیت های طوایف با این تصور که اعدام ها 
با تصدیق بریتانیا صورت پذیرفته، دیگر قادر نبودند که به متحدان 
کنند.  اعتماد  ایران  دولت  برابر  در  محافظت  جهت  خود  پیشین 
عالوه بر این وزارت دارایی ایران نیز درگیر چیزی بود که عرب ها به 
عنوان جنگ اقتصادی آن را در نظر داشتند. مأموران دولتی برای 
ارزیابی باغ های تحت کشت خرما و متعلق به عرب ها و دیگر پروژه 
های کشاورزی جهت اهداف مالیاتی به خوزستان فرستاده شدند. 
اخاذی  دنبال  به  دولت  بودند که  باور  این  بر  این حال عرب ها  با 
این موضوع، حاکمان  به  مالکان و دهقانان است.84 در واکنش  از 
وفرمانداران استان و فرماندهان ارتش و ژاندارمری از تمامی طوایف 
خواستند تا خالصه ای از کار و بار خود را ارائه دهند. این خالصه 
شامل اسامی زیرشاخه های طوایف، تعداد خانواده ها و خانوارها، 
اینکه یکجا نشین اند یا از چادرنشینان، موقعیت های مکانی ویژه 
به  دولت  با  مذاکره  برای  بنی طرف  های  شیخ  بود.  غیره  و  آن ها 
تهران دعوت شده بودند اما در همان زمان که تعداد زیادی از آن ها 
در حال سفر بودند، همایون نوشته هایی چاپ شده را با هواپیما 
منتشر کرد و به طوایف در غیاب رهبرانشان اخطار داد که عملیات 
آن  پذیرش  از  که  هر کس  و  شود  می  آغاز  خلع سالح جدیدی 
سر باز زند "در معرض شدیدترین مجازات" قرار خواهد گرفت.85 
اطالعات  کسب  خواستار  خشونت،  به  تهدید  بر  عالوه  همایون 
مهمتری از هر یک از طوایف استان بود. هم اکنون هر شیخ موظف 

  80 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1453، شیخ های کعب به عبداهلل خزعل، 7 می 
1944

81 4 دفتر و امور خارجی بریتانیا 624.36، فایل 225، عبداهلل خزعل به سفارتخانه 
بریتانیا، بغداد، 25 مارس 1944

5  82 دفتر امور خارجی بریتانیا 624.36، فایل 225، کنسولگری بصره به سفارتخانه 
بریتانیا، بغداد، 22 جوالی 1944
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بود تا لیستی از اسامی سرپرست خانوار، تعداد مردان هر روستا، 
تعداد اسلحه های هر یک از افراد طایفه، و اسامی کانال هایی که 
گروگان  با  نماید.86  تهیه  را  می کند  آب  تأمین  آن  از  خانواده  هر 
گرفتن رهبر بنی طرف در تهران، طوایف جهت سازماندهی مقاومت 
و یا نگه داشتن اتحاد با کعب به شکلی عملی، درگیر فقدان رهبری 
فرار کردند در حالی که  به عراق  بنی طرف  افراد  از  بودند. بعضی 
برخی دیگر سالح های خود را به افراد طایفه در آن سمت رودخانه 
سپردند. گرچه اقدامات ایران به شکلی مؤثر عرب های خوزستان را 
از هم پاشیده و پراکنده کرده بود، جیکوک87 خاطر نشان می کرد 
که عرب ها در اندیشه ی خود مستقل تر شده و بر هویت اتنیکی- 
ملی خود بیشتر اتکا می کنند.88 به دنبال موج اعدام ها، آغاز عملیات 
جدیدی از خلع سالح و راه اندازی عملیات جمع آوری اطالعات، 
جیکوک دریافت که الیت های عرب از درخواست برای اخذ مشاوره 
یا حمایت از بریتانیا خودداری می کنند. در عوض او شاهد افزایش 
قابل مالحظه ای در گرایش به عرب )فرهنگ و هویت عربی( در 
میان شیخ ها بود. به عالوه جیکوک خاطر نشان می کرد که دیگر از 
بریتانیا درخواستی جهت حکمیت در اختالفات میان-طایفه ای، بر 
سر زمین و آب صورت نمی گیرد. با مباهات و افتخار، افراد معترض 
طایفه مراقب بودند تا اختالفات را بدون خشونت و در میان خود 

حل کنند.89

عبداهلل تلگرافی جسورانه برای سفیر بریتانیا در بغداد فرستاد که در 
آن گفت عرب ها دیگر تسلیم بی عدالتی، بردگی و فساد نخواهند 
شد. "مردم عرب عربستان"، او نوشته بود: "اگر ما نتوانیم با ابزار 
صلح آمیز به حقوق خود دست یابیم، در آن صورت برای تالش 
قهر  از  فارس ها  ستم  با  مبارزه  و  خود  ملی  حقوق  گرفتن  جهت 
مسلحانه استفاده خواهیم و مسئولیت آن را نخواهیم پذیرفت."90 
اگر بریتانیا به عرب ها کمک نکند، آن ها به تنهایی دست به کار 
تهدید  این  اطالعاتی  تحلیلگران  و  کنسولی  افسران  شد.  خواهند 
را کم اهمیت می دانستند. در 19 اکتبر 1945، عبداهلل با مشاور 
سیاسی بریتانیا در کنسولگری عماره91 در عراق دیدار کرد. در این 
نشست، عبداهلل جهت متقاعد کردن بریتانیا، مجموعه ای از اسناد 
اکنون رهبر  او هم  نشان دهد  ارائه کرد که  به مشاور سیاسی  را 
تمام عرب های خوزستان است و حمایت طوایف از خود و تالش 
هایش جهت به دست آوردن آزادی عرب های "عربستان" را اثبات 
کند. پس از ارائه این اسناد، عبداهلل از بریتانیا درخواست کرد که 
در صورت وقوع شورشی عربی بی طرف بماند. او استدالل می کرد 
از  ترس  بر حذر می داشت،  از شورش  را  دلیلی که عرب ها  تنها 
امنیت و  بریتانیا،  قبال بی طرفی  او در  بوده است.  بریتانیا  انتقام 
خطوط  و  ها  جاده   ،AIOC نفتی  تأسیسات  تمامی  از  حفاظت 
اظهار  و  داشت  ابهام  سیاسی  مشاور  می کرد.  تضمین  را  ارتباطی 
کرد که او قدرت و اختیاری جهت وعده دادن ندارد و عبداهلل برای 
دریافت پاسخی رسمی باید نامه ای به سفارت در بغداد بنویسد.92 

  86 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.45477، خاطرات روزانه سرکنسول در خرمشهر، از 
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  90 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1453، عبداهلل خزعل به سفارت بریتانیا، بغداد، 20 
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91  Amara
  92 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1453، کنسولگری عماره به سفارتخانه بریتانیا، 

بغداد، 2 نوامبر 1945

عبداهلل نشست را با نارضایتی ترک کرد، اما تنها پس از قصد ورود 
به خوزستان با گروهی از افراد مسلح طایفه، به بغداد نامه نوشت.

نامه عبداهلل به بغداد بیشتر فتنه انگیز بود. در این نامه او کنسول 
پدرش  مرگ  در  را  تروت93،  چارلز  آلن  اهواز،  شده  منصوب  تازه 
متهم کرده بود.94 نامه ای که به بغداد نوشته شده بود به اندازه ای  
 HMG جسورانه بود که در آن عبداهلل به سیاست های متناقض
به  عرب ها  که  نمود  تأکید  و  کرده  حمله  اعلیحضرت(  )دولت   95

به  را  ایران، شورش  از  بریتانیا جهت خروج  به  زمان  دادن  خاطر 
اگر  که  می کرد  استدالل  چنین  عبداهلل  انداخت.  نخواهند  تعویق 
عرب ها منتظر بمانند، ایرانیان برای فرستادن نیرو جهت جلوگیری 
از شورش زمان خواهند داشت. با این حال او انتظار داشت زمانی 
بریتانیا  شود،  ایجاد  عربستان  در  عربی  مستقل  کشور  یکی  که 
مانند  عربی  امارات  دیگر  با  که  ای  رابطه  همچون  را  اش  رابطه 
کویت و بحرین دارد، حفظ کند. بریتانیا پاسخی نداد و در عوض 

فعالیت های عبداهلل را به آگاهی تهران رساند.96

استقرار و فروپاشی ملی گرایی عرب خوزستان

در طول ماه های پایانی سال 1945، عبداهلل با چندین شیخ عرب 
در مراوده بود، آنان در مناسب بودن زمان شورش مصمم بودند زیرا 
دولت ایران ناتوانی خود را در مقابله با اوضاع آذربایجان نشان داده 
بود.97  ناتوانی دولت در شمال عالمت خوبی برای عرب ها در جنوب 
بود، و اگر آذربایجان می توانست دولت مرکزی را شکست دهد، 

شاید عرب ها هم می توانستند چنین کاری انجام دهند.

نزدیک به روز سال نو 1946، جمعیت بصره با شایعات پر هیاهویی 
مبنی بر اینکه بریتانیا قصد دارد خوزستان را جهت خنثی و جبران 
کردن موفقیت روسیه در آذربایجان به تصرف خود درآورد، مواجه 
شد. در واقع نکته مهم شایعات این بود که بریتانیا یک رژیم عربی 
را در خوزستان سر کار خواهد آورد که سپس با عراق ادغام شود 
و یا به عنوان شیخ نشین عربی مستقلی پایه گذاری خواهد شد.98 
البته بریتانیا چنین نقشه ای نداشت، اما عبداهلل سعی داشت که 

دستشان را در پوست گردو بگذارد.

در شب 9 ژانویه، عبداهلل با چند صد نفر از پیروان مسلح خود وارد 
خوزستان شد. آن ها بالفاصله به فالحیه، پایتخت سابق و محل سه 
کاخ پدر مرحومش رفتند. در عرض چند دقیقه، نیروهای عبداهلل 
پست های ژاندارمری و اطراف یکی از کاخ ها را خلع سالح کردند 
و به سرعت دو پاسگاه دیگر را به تصرف درآوردند. پس از تصرف 
شورشیان  به  تا  شد  خوزستان  عرب های  منتظر  عبداهلل  ها،  کاخ 
بپیوندند. عرب ها از شط العرب در سمت عراق عبور کردند اما به 
استثنای چند نفر از افراد طایفه محیسن، تعداد اندکی از عرب های 
اندرو  سرگرد  خوزستان،  کل  فرماندار  پیوستند.  او  به  خوزستان 

93  Alan Charles Trott
  94 پیشین

95  Her Majesty’s Government
  96 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1453، عبداهلل خزعل به سفارتخانه بریتانیا، بغداد، 

2 دسامبر 1945
  97 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1453، کنسولگری عماره به سفارتخانه بریتانیا، 

بغداد، 15 نوامبر 1945
  98 وزارت جنگ بریتانیا C.I.C.I ،208.1570، خالصه ای از اطالعات هفتگی سیاسی و 

طایفه ای، 31 دسامبر 1945
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وضعیت  کنترل  چگونگی  با  رابطه  در  مشاوره  جهت  استوارت99، 
استفاده  به  تمایلی  فرمانده  کرد.  مراجعه  خرمشهر  کنسول  به 
مذاکره  درخواست  و  نداشت  شورش  فرونشاندن  جهت  زور  از 
داشت. استوارت به شدت مخالف بود. او اینگونه استدالل می کرد 
ضعف  عنوان  به  تواند  می  مرحله  این  در  تردیدی  "هرگونه  که 
تعبیر شود و منجر به گرد آمدن طوایف محلی به سمت عبداهلل 
گردد."100 کنسول به درستی می دانست که عرب ها از ترس انتقام 
بریتانیا از شورش خودداری کرده بودند. اگر ایرانیان به زودی اقدام 
نکنند، عرب ها گمان می کنند که بریتانیا قیام شان را تأیید کرده 
است. دولت تهران با استوارت موافق بود. دفتر نخست وزیر فرمانی 
و  بار  یک  را  "عبداهلل  کرد:  مخابره  اهواز  در  افشار  به سرهنگ  را 
غروب  از  بعد  سرهنگ  نیروهای  کنید."101  ساکت  همیشه  برای 
10 ژانویه به فالحیه رسیدند، اما نتوانستند حمله ای را در تاریکی 
ترتیب دهند. افراد عبداهلل کورکورانه به سمت سربازان افشار آتش 
گشودند که منجر به تیراندازی و تیرباران و همچنین تلفات اندکی 
استوارت  برای  پیامی  در هر دو طرف شد. در طول شب عبداهلل 
ارسال کرد و اظهار داشت که اگر فارس ها حمله کنند، او مسئولیت 
هرگونه آسیبی به منافع بریتانیا در خرمشهر را نخواهد پذیرفت. 
کنسول بالفاصله پاسخی حاوی هشداری جدی ارسال کرد. "اگر 
در نتیجه هر اقدامی که ممکن است شما را به درگیری با مقامات 
دولت ایران)که شما را نشانه گرفته اند( بکشاند و در نتیجه زندگی 
و اموال بریتانیایی ها در معرض خطر قرار بگیرد، در آن صورت بنده 
بدانم."102 روشن  مبرا  آن  پذیرش مسئولیت  از  را  نمی توانم شما 
بود که بریتانیا تحت هیچ شرایطی از عرب ها حمایت نخواهد کرد. 
در همان تاریکی، عبداهلل با بیشتر افرادش از رودخانه گذر کرده و 
به عراق رفتند و سپس به کویت گریختند. استوارت اظهار داشت 
از  بریتانیا هرگز  دولت  که  ثابت می کند  به طوایف  کلیت شرایط 
"در تالش برای استقرار مجدد موضوع دیرینه شان یعنی  عرب ها 

خوزستانی نیمه مستقل"، حمایت نخواهد کرد.103 

ایجاد  ضرورت  طوایفشان  ساختار  که  بود  این  عرب ها  مشکل 
ملی گرایی عربی خوزستان را به تعویق می انداخت. گرچه برخی 
طوایف اصول چاسب و عبداهلل را در تصویربندی یک گروه قومی 
پذیرفتند، روابط طوایف مانع از گذار به یک جنبش اتنیکی-ملی 
قوی  که  هم  چقدر  هر  طایفه ای  هویت های  این  می شد.  مؤثر 
می بودند، نمی توانستند در برابر تهدید حزب توده مقاومت کنند. 
سیستم کمونیستی در تضاد و تناقض با سیستم اقتصادی اجتماعی 
فئودالی طوایف بود. از آنجا که دفاتر حزب توده در ماه های اول سال 
1946 در سرتاسر خوزستان افتتاح شد و پروپاگاندای کمونیستی 
را  توده  بود، شیخ ها، حزب  باز کرده  را  راه خود  میان طوایف  در 
به عنوان تهدید مستقیم علیه قدرت و شیوه ی زندگی مردمشان 
قلمداد می کردند. شیخ ها به پیروان خود دستور دادند که به حزب 
توده نپیوندند و در باب مخاطرات کمونیسم موعظه می کردند.104 
استان  حاکمیت  قبضه  نهایتا  و  توده  حزب  کودتای  از  ترس  این 
شورای  برای  یادداشتی  بزرگتر  طوایف  شیخ های  که  شد  منجر 
اتحادیه عرب ارسال کنند. آن ها از شورا درخواست کردند که به 
99  Maj. Andrew Stewart

  100 وزارت امور خارجی بریتانیا 371.52727، کنسولگری خرمشهر به سفارتخانه 
بریتانیا، تهران، 15 ژانویه 1946

  101 پیشین
  102 پیشین
  103 پیشین

  104 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، سرهنگ دوم Underwood به کنسولگری 
خرمشهر، 1 می 1946

آن ها علیه "فارس ها و کمونیست ها" کمک کند و از ایران خواست 
که همان حقوقی را که به آذربایجانی ها اعطا کرده اند، برای آنان 
العسکری105،  بگیرند. سرپرست عراقی شورا، تحسین  هم در نظر 
توسط بریتانیا در قاهره از مطرح کردن موضوع در شورا بازداشته 
شد، با اینکه او این درخواست را داشت که به عرب های خوزستان 
هم همان حقوقی را که جنبش جعفر پیشه وری106 در آذربایجان 
به دست آورده بود، اعطا کنند.107 در نهایت، وضعیت خوزستان به 
به مسأله  واکنش شورا  به  مربوط  و مجادالت  بریتانیا  فشار  دلیل 
قرار  توجه  مورد  عرب  اتحادیه  توسط  کافی  اندازه  به  فلسطین، 

نگرفت.

آبادان  در  را  بزرگی  تجمع  توده  حزب  می،  ماه  اول  روز  در 
سازماندهی کرد که شامل شعارهای "مرگ بر عبداهلل خائن، نوری 
و  اهواز  در خرمشهر،  دیگری  تظاهرات  بود.109  پهلوی"  و  پاشا108 
طوایف  افراد  از  گروهی  جذب  در  توده  حزب  شد.  برگزار  دزفول 
شکست  عرب  جمعیت  جذب  در  اما  موفق،  بختیاری  و  قشقائی 
خورده بود. یرواند آبراهامیان با دقت خاصی به این نتیجه رسید که 
سه عامل باعث ایجاد شکست شده اند: جغرافیا، اشتغال، ایدئولوژی. 
برخالف طوایف غیر عرب که زمین هایشان و قدرت خان های خود 
را ترک کردند، عرب ها به زمین هایشان وابسته مانده و به همین 
دلیل به تسلط و اختیارات شیخ های خود تن داده بودند. به عالوه، 
 )AIOC( عرب هایی که به استخدام شرکت نفت ایران و انگلیس
در  آن  جای  به  نمی شدند.  تلقی  روزمزد  کارگران  بودند،  درآمده 
استخدام شیخ هایشان که امتیاز قراردادهای ساختمانی را از شرکت 
داشتند، درآمده بودند. حزب توده در حال سازماندهی مزدبگیران 
شرکت نفت بود و هیچ تالشی در جهت متشکل کردن کارگران 
ساختمانی که توسط پیمانکاران عرب استخدام شده بودند، نکرد. 
با  تضاد  در  را  توده  ایدئولوژی حزب  شیخ ها،  اینکه،  همه  از  آخر 
روش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زندگی خود در نظر داشتند.110 
ضمنا، عامل دیگری نیز وجود داشت و آن تمایالت ناسیونالیسم 
فارس در بیانیه ها و فعالیت های حزب توده بود. رهبران و مبلغان 
ساختمانی  کارگران  با  رابطه  در  اغلب  فراخوان هایشان  در  حزب، 
به کارگران  باالتری نسبت  از شیخ هایشان دستمزدهای  عرب که 
فارس شرکت AIOC می گرفتند، اظهارات ضد عرب خود را ابراز 

می کردند.

به نظر می رسید که فعالیت ها و رتوریک حزب توده در خوزستان 
این  و  دارد  مغایرت  داشت،  آذربایجان  قبال  در  که  سیاستی  با 
یک  از  بود.  حزب  مرکزی  رهبری  در  اختالفات  دهنده ی  نشان 
سو، حزب توده وعده حمایت از جنبش خودمختار پیشه وری در 
آذربایجان را می داد، جنبشی که بر پایه هویت آذری شکل یافته 
پشتیبانی  با  آذربایجان(  دموکرات  )حزب  دموکرات111  فرقه  بود. 
حزب توده، خواستار خودمختاری به دلیل زبان متمایز این استان، 

105  Tahsin Al-Askari
106  Ja’far Pishavari

  107 دفتر امور خارجی 371.52313، یادداشت های غیر رسمی در جلسه ای میان 
سرتیپ Clayton، نخست وزیر عراق، و سرپرست عراق در قاهره، 29 مارس 1946

108  Nuri Pasha
  109 دفتر امور خارجی بریتانیا C.I.C.I. ،371.52321، مروری بر اطالعات دو هفتگی، 

9 می 1946
  110 یروارند آبراهامیان، ایران بین دو انقالب )پرینستون، انتشارات پرینستون، 1982(، 

صفحه: 364-363
111  Firqah-I Dimuckrat )Azerbaijani Democratic Party(
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قومیت، سنت ها و آداب مذهبی شان شده بود. در همان زمان که 
حزب توده خواستار ملی شدن صنعت نفت در خوزستان بود، از 
نفتی  امتیازات  به  دستیابی  در  اتحاد جماهیر شوروی  تالش های 
در آذربایجان بر اساس "همبستگی سوسیالیستی، انترناسیونالیسم 
و ضد امپریالیسم" حمایت می کرد.112 عرب ها به خوبی از موضع 
متناقض حزب توده و دولت ایران در قبال خوزستان و آذربایجان 
مطلع بودند و این مساله در نامه شان به اتحادیه عرب کامال روشن 

شده بود.

چند تن از شیخ ها و بازرگانان عرب در اهواز به تهدیدات حزب توده 
با تأسیس حزب سعادت113 که با نام عربی اش السعاده معروف بود، 
واکنش نشان دادند. در ماه مارس، حزب سعادت فهرست نامزدهای 
انتخاباتی اش را در برای انتخابات ایالتی اعالم کرد. پس از شمارش 
را  خوزستان  ایالتی  انجمن  در  کرسی  دوازده  همه ی  حزب  آراء، 
فارس  وکالی  از  گروهی  توسط  انتخابات  اعتبار  کرد.  خود  آن  از 
اعالم  ایران  قانون  بودند  قرار گرفت که مدعی  بحث  مورد  محلی 
داشته است که اعضای انجمن ایالتی باید "کامال به زبان فارسی" 
انتخاب  که  از عرب هایی  نفر  اینکه سه  با وجود  باشند.114  مسلط 
شده بودند کم و بیش توانایی مکالمه فارسی را نداشتند، و برخی 
دیگر نیز بیسواد بودند، فرماندار کل خوزستان، مصباح فاطمی115، 
انتخابات را تأیید کرد.116 فاطمی نیز مانند عرب ها از حزب توده 
وحشت داشت. در حقیقت، در مقاله ای که حزب توده منتشر کرده 
از  و  فئودال طایفه ای"  نظام  "محصول  به عنوان  فاطمی  از  بود، 
سرهنگ البرز117، رئیس پلیس خوزستان، با عنوان بازدارنده ایده 

های لیبرال چیزی"فراتر از گشتاپوی آلمان"، یاد شده بود.118 

در نشست انجمن ایالتی در ماه ژوئن، اعضای عرب مطلع شدند که 
پیشه وری توافقی را با نخست وزیر قوام119 امضا کرده بود.  آذربایجان 
در عوِض نوعی خودمختاری اجتماعی اقتصادی و سیاسی، موافقت 
کرده بود که تقاضایش برای استقالل را کنار بگذارد و پارلمان اش 
را به انجمن ایالتی بر اساس قانون اساسی ایران تغییر دهد. حزب 
سعادت فورا جلسه خود را به تعویق انداخت تا نامه ای به نخست وزیر 
در جهت اعطای امتیازاتی مشابه بنویسد و ارجاع ویژه ای به تفاوت 
زبان عربی نسبت به زبان سایر کشور بدهد.120 وقتی که تروت با 
نامه ای راجع به عرب ها مواجه شد، از اینکه اشاره ای به زبان عربی 
بشود اجتناب کرد. تروت خاطر نشان ساخت که جنبش عرب ها 
به خاطر مخالفتشان با حزب توده شکل گرفته، اما در حقیقت یک 
"جنبش جدایی طلبانه" حقیقی را بوجود آورده اند. هرگونه توافقی 
که عرب ها با سایر اعضای انجمن های ایالتی انجام داده اند، "غیر 

اساسی تلقی می شود چراکه آن ها به دنبال قدرت هستند."121

  112 یرواند آبراهامیان، اعترافات شکنجه شدگان: زندان ها و احکام عمومی در ایران 
مدرن )برکلی: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، 1999(، صفحه 82

113  Hizb-e Sa’adat )Happiness Party(
  114 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.52700، خاطرات روزانه سرکنسول در اهواز به 

تاریخ مارس 1946
115  Misbah Fatimi
  116 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.52700، کنسولگری اهواز به تهران، 1 ژوئن 1946

117  Col. Sarhang Alborz
  118 رهبر، 5 آوریل 1946؛ دفتر امور خارجی 371.52700، یادداشت های روزانه 

سرکنسول در اهواز به تاریخ آوریل 1946
119  Prime Minister Qavam

  120 کیهان، 18 ژوئن 1946
  121 پیشین

اندکی پس از آن، احمد امیری122، یکی از اعضای حزب سعادت 
از  بنی طرف  و  محیسن  کعب،  از  شیخ  چندین  و  کعب،  طایفه  و 
کند.  طایفه ای حمایت  اتحادیه  یک  ایجاد  از  تا  بریتانیا خواستند 
آن ها از سرکوب و ستم ایرانیان که پس از شورش ناموفق چاسب 
در سال 1943 بدتر شده بود، شکایت داشتند. آن ها همچنین از 
رهبران حزب توده که به AIOC فشار می آورند تا قراردادهای 
ساخت و ساز را از عرب ها گرفته و به فارس ها بدهند، نیز شکایت 
داشتند. تروت پیشنهاد اتحادیه را نپذیرفت.123 با این وجود، شیخ 
ها که بخش بزرگی از عرب های خوزستان را نمایندگی می کردند، 
جلسات بسیاری را در جزیره آبادان به منظور تدابیری جهت امنیت 
حمایت  کردند.124  برگزار  توده  تعرض  هرگونه  برابر  در  جمعی 
در  وضعیت  این  می شد.  تلقی  ضروری  غیر  اما  بود  مفید  بریتانیا 
نفتی  تأسیسات  از وقوع چندین حمله در چندین  ماه ژوئن پس 
را تشکیل  پارتیزانی خود  نیروی  توده  به وخامت گرایید و حزب 
داد. گروهی از افراد که بازوبند توده داشتند، به دستگیری افرادی 
در اهواز و خرمشهر به بهانه "جنایاتی" روی آوردند و آن ها را به 
محکمه های توده فرستاند. به عالوه، حزب توده عملیات ارعاب و 
عرب  بازرگانان  از  آن ها،  پلیس  افسران  بود.  زده  کلید  را  وحشت 
محلی خواستند که کاال و خدمات را با قیمتی نازل برای اعضای 
حزب توده و کارگران فارس AIOC ، فراهم کنند.125 شایع شده 
کنترل  گرفتن  به دست  منظور  به  دارد  قصد  توده  که حزب  بود 
سراسر  عرب  های  شیخ  پاسخ،  در  کند.  کودتا  استانی،  حاکمیت 
تشکیل جلسه  اهواز  و  در خرمشهر  ژوئن  در شب 12  خوزستان 
دادند و تصمیم به تشکیل اتحادیه میان-طایفه ای عرب گرفتند.126 
استوارت در خرمشهر رفت.  نزد  بعد، حاجی علی فیصلی  دو روز 
او از بریتانیا خواست تا حمایت مالی از اتحادیه طوایف را تأمین 
کند. عرب ها سالح و مهمات داشتند، اما این برای دفاع در برابر 
حزب توده کافی نبود. استوارت از تأمین مالی و سالح سر باز زد 
از خشونت خودداری کنند، چراکه  بر آن داشت که  را  و عرب ها 
آن ها فقط "برای خودشان دردسر درست می کردند."127 عرب ها با 
اعالمیه ای مبنی بر اینکه خانه ای در خرمشهر جهت مقر اتحادیه 
خود فراهم نموده اند، واکنش نشان دادند و به شکلی علنی اعالم 
دولت  از  امتیازاتی  اخذ  به  موفق  آذربایجان  که  همانطور  کردند: 
مرکزی شده بود، آنان نیز هدفشان "به دست آوردن حقوقی مشابه 
برای خوزستان و بویژه برای عرب ها می باشد." تقریبا بالفاصله، 
بازرگانان عرب در آبادان با حمایت مالی اتحادیه موافقت کردند.128 
درست چند روز بعد در اهواز، اتحادیه، برنامه یزله خوانی، جشن 
نظر داشت  و در  داد  ترتیب  برخوانی عربی  از  و  پایکوبی  و  رقص 
احساسات شرکت کنندگان را برانگیزد.129 روز بعد از یزله خوانی، 
عرب ها از هر گوشه ای ازخوزستان در خرمشهر گرد هم آمدند تا 
122  Ahmad Amiri

  123 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.52700، خاطرات روزانه سرکنسول در اهواز به 
تاریخ ژوئن 1946

  124 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، سرهنگ دوم Underwood به کنسولگری 
خرمشهر، 1 می 1946

  125 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، کنسولگری خرمشهر به تهران، 10 ژوئن 
1946

  126 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، کنسولگری اهواز به تهران، 14 ژوئن 1946
  127 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، کنسولگری خرمشهر به تهران، 15 ژوئن 

1946
  128 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، کنسولگری خرمشهر به تهران، 18 ژوئن 

1946
  129 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.52700، خاطرات روزانه سرکنسول در اهواز به 

تاریخ ژوئن 1946



۵3

افتتاح کنند.  به طور رسمی اتحادیه عشایر عرب را در 24 ژوئن 
تقریبا دوازده هزار نفر از افراد طوایف به همراه پرچمهایشان که هر 
کدام نشان از یک طایفه مشخص داشت، سازماندهی شده بودند 
تا به جنبش بپیوندند.130 در این جلسه، شیخ ها مانیفستی تهیه 
کردند که اهداف و خواسته هایشان را بیان می کرد. هدف اصلی 
آن ها "اتحاد همه عرب های وطن دوست بود... که به حزب توده 
این سند خواستار آن  امور عرب ها را نمی داد."  اجازه مداخله در 
بود که دولت مرکزی "امتیازات و اصالحات مشابهی که به استان 
در  عربی  زبان  به  آموزش  حق  همچنین  و  بود"  داده  آذربایجان 
به  تهران  به  گزارشی  در  تروت  کند.131  اعطا  آنان  به  را  مدارس 
اهمیت جلسه اشاره کرد. برای اولین بار، کعب، بنی طرف و محیسن 
تمام اختالفات و نارضایتی های تاریخی خود را کنار گذاشته و به 
ایجاد کرده  ای  فرای تشکیالت طایفه  ای  اتحادیه  مؤثر  ای  گونه 
بودند.132 عالوه بر این، چاسب توسط دولت ایران به اهواز فرستاده 
شد تا با رؤسای اتحادیه دیدار کند. هیچ کدام از شیخ های عرب 

در زمان ورود چاسب به استقبال او نرفتند.133

توده به تشکیل اتحادیه طوایف با اتهاماتی که بریتانیا را مسئول 
آن می دانست، واکنش نشان داد. مقاله ای در روزنامه حزب توده، 
ظفر، بریتانیا و عرب ها را متهم به تالش جهت تضعیف "سازمان 
های دموکراتیک در خوزستان" کرد. این مقاله همچنین مأموران 
هر شیخ  به  ریال  پرداخت 50000  به  متهم  را  بریتانیا  اطالعاتی 
جهت تأسیس اتحادیه طوایف کرده بود.134 سخنرانان در تظاهرات 
حزب توده، عرب ها را به برنامه ریزی یک شورش متهم می کردند. 
به  توزیع جزوه هایی  به  توده شروع  در عین حال، مبلغان حزب 
عربی کردند و از افراد طوایف خواستند که شیخ هایشان که "آن ها 
تنها هدف آن ها   ... از حقوق شان محروم می ساخت رها کنند.  را 
تسلط بر شما و ایجاد بذر دشمنی میان عرب ها و فارس هاست."135 
مشارکت بریتانیا در تشکیل اتحادیه عرب بسیار بعید است. گرچه 
آندروود136، مالزم نظامی بریتانیا در شرکت نفت ایران و انگلیس، 
اینکه  بر  مبنی  ای  نشانه  هیچ  می کرد،  حمایت  عرب ها  تالش  از 
مقامات بریتانیا پولی به شیخ های عرب داده باشند، وجود نداشت. 
فرماندار و رئیس پلیس آبادان که هر دو سمپات حزب توده بودند، 
از  کرده،  تهدید  به خشونت  نام  تغییر  در صورت عدم  را  اتحادیه 
ایران، آندروود از شیخ ها  این رو در پاسخ به نگرانی های دولت 
کشاورزان  اتحادیه  به  را  شان  تشکیالت  نام  که  کرد  درخواست 
خوزستانی تغییر دهند.137 شیخ ها این درخواست را به این دلیل 

 24 ،AIOC ،130 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، شاکری به پرسنل عمومی  
ژوئن 1946؛ دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، تهران به دفتر امور خارجی، نوشته 

شده توسط سفارتخانه بریتانیا، 26 ژوئن 1946
  131 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، مواد و اهداف اتحادیه طوایف عرب 

 25 ،AIOC ،به مدیر کل Underwood خوزستان، نوشته شده توسط سرهنگ دوم
ژوئن 1946

  132 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.52700، خاطرات روزانه سرکنسول در اهواز به 
تاریخ ژوئن 1946

  133 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، کنسولگری خرمشهر به تهران، 8 جوالی 
1946

  134 ظفر، 28 ژوئن 1946

  135 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، اخطار مهم به همه برادران عرب در 
خوزستان، نوشته شده توسط شاکری به مدیر کل، AIOC، 25 ژوئن 1946

136  H. J. Underwood

  137 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، سرهنگ دوم آندروود به مدیر کل، 
AIOC، 11 جوالی 1946

نپذیرفتند.138  نبودند،  کشاورز  اعضا  غالب  و  بودند  عرب  آنان  که 
اندکی پس از آن، گروهی از عرب ها، فارس هایی را که در تظاهرات 
را  می کردند  شرکت   AIOC تأسیسات  نزدیکی  در  توده  حزب  
مورد حمله قرار دادند. این اقدامات توسط پلیس محلی کنترل شد، 
اما خطر عرب های مهاجم که امنیت شرکت نفت را تهدید می کرد، 

نشان می داد که بریتانیا نقشی در کنترل اتحادیه ندارد.

شدت  عرب ها  علیه  توده  حزب  پروپاگاندای  بعد،  های  هفته  در 
گرفت. عرب ها واکنش خود را با بیرون راندن نمایندگان حزب توده 
از مناطق شان، نشان دادند. آنان همچنین در شهرها و روستاهای 
کوچکتر وارد دفاتر حزب توده شدند و به مقامات دستور دادند که 
ساختمان ها را از مطالب تبلیغاتی پاک کنند.139 گروه های مسلح 
طایفه کعب روستاهای فارس را غارت کردند، بنی طرف، فارس هایی 
را که مظنون به همکاری با حزب توده بودند را به زور اسلحه از 
سمت  به  را  حمالتی  نیز  محیسن  و  راندند،  بیرون  شان  مناطق 
خودروهای فارس ها در جاده های میان آبادان و خرمشهر ترتیب 
دادند. رهبران اتحادیه عرب که نگران موفقیت احتمالی اعتصاب 
کارگران آغاجری بودند، و همچنین از ترس اقدامات تالفی جویانه 
در پاسخ به عملیات ضد حزب توده، تاریخ افتتاح دفتر رسمی شان 
در آبادان را به 14 جوالی تغییر دادند. آن ها هنگامی که با دستور 
بود، جسورتر شده  بیشتر شده  فاطمی  قدرت  قوام،  وزیر  نخست 
بودند- قدرتی که اختیارات او در اعمال حکومت نظامی را بدون 
اعتماد  به عرب ها  فاطمی  بیشتر می کرد.  تهران  از  دریافت مجوز 

نداشت، اما حمالت به حزب توده را نادیده می گرفت.

در شب 14 جوالی، حزب توده آگاه از افتتاح دفتر اتحادیه عرب، 
گروهی متحصن را به سمت مراسم فرستاد. هنگامی که کارگران 
آغاز شد  تیراندازی  اتحادیه عرب رسیدند،  به ساختمان  اعتصابی 
و شورشی دو ساعته در گرفت. صبح روز بعد، فاطمی گروهی از 
شیخ های اتحادیه را فراخواند. در این جلسه، فرماندار کل به آنان 
توصیه کرد که در تالفی کشتار افراد طوایفشان، دفتر مرکزی حزب 
فرماندار  پیشنهاد  با  که  طوایف  افراد  بکشند.140  آتش  به  را  توده 
مقابل  رودخانه  ساحل  در  شبانه  بودند،  کرده  پیدا  جسارت  کل 
آبادان گرد هم آمده و با هزاران تفنگ، تیشه و چماق در انتظار 
دستور ورود به شهر بودند.141 قوام با اعزام مظفر فیروز142، معاون 
نخست وزیر به آبادان برای پایان دادن به اعتصاب واکنش نشان 
رهبر  و  توده  حزب  پایه  بلند  مقامات  از  یکی  توسط  فیروز  داد. 
مشایعت  کارگران(  اتحادیه  مرکزی  )شورای   CCFTU143ملی
شد. حزب توده توافق کرد که به اعتصاب پایان دهد و اقدام علیه 
افزایش  با   AIOC را متوقف کند. در عوض،  و عرب ها   AIOC
دستمزدها و احتساب پرداخت روزهای تعطیل موافقت کرد. پس 

  138 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، کنسولگری خرمشهر به تهران، 25 ژوئن 
1946

 ،AIOC ،139 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، سرهنگ دوم آندروود به مدیر کل  
30 ژوئن 1946؛ دفتر امور خارجی بریتانیا 371.72700، خاطرات روزانه سرکنسول در 

اهواز به تاریخ ژوئن 1946

  140 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، کنسولگری خرمشهر به تهران، تلفن 160، 
15 جوالی 1946

  141 دفتر امور خارجی بریتانیا 248.1468، کنسولگری خرمشهر به تهران، تلفن 161، 
15 جوالی 1946

142  Muzaffar Firuz

143  Central Council of Federated Trade Unions
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آزاد  را  بازداشت شدگان شورش ها  از آن، فیروز همه فارس های 
کرد. عرب ها دیگر به حمایت فرماندار کل اعتماد نداشتند. شیخ ها 
از ترس واکنش نظامی ایران، افراد طوایف خود را متفرق کردند و 

هیچ حمله ای به آبادان صورت نپذیرفت. 

برای آرام کردن میل به انتقام عرب ها، دولت ایران فورا دادگاهی 
شود  روشن  جوالی   14 حوادث شب  ماهیت  تا  کرد  برپا  نظامی 
این حال، عرب ها محکمه  با  و طرف های درگیر مجازات گردند. 
نظامی را ریاکاری و دروغین می دانستند. به جای آوردن آشوبگران 
حزب توده ای به محکمه، تحقیقات در وهله اول به قول معروف 
در  لعالی144  دوم  سرهنگ  و  آبادان  پلیس  رئیس  ناکارآمدی  بر 
شواهد  بر  دادگاه  عالوه  به  بود.145  متمرکز  آشوب  از  پیشگیری 
مشکوکی از قاچاق اسلحه و عملیات سرقت های مسلحانه عرب ها 
که همگی نامرتبط به آشوب بودند تمرکز داشت.146 در اعتراض، 
اتحادیه طوایف چندین نامه به روزنامه مهر ایران فرستاد و اظهار 

داشت که قاتالن به محکمه آورده نشده بودند.147

اعتصاب و شورش که عظمت قدرت حزب توده را نشان داده بود، 
همچون  یابد.  گرایش  چپ  به  بیشتر  قوام  که  شد  این  به  منجر 
سایر مناصب، سه پست کابینه به سیاستمداران حزب توده داده 
شد. سفیر بریتانیا به هشت کرسی از یازده کرسی کابینه که در 
حال حاضر در دست کمونیست ها و یا "هواداران آن ها" بود اشاره 
کرد.148 در پاسخ، بعضی از شیخ ها پیغامی برای عبداهلل در کویت 
فرستاندند که وضعیتشان رو به وخامت است و از او خواسته بودند 
جهت ارائه درخواست کمک از اتحادیه عرب، به قاهره سفر کند. 
کل  و  داد  خبر  عبداهلل  های  برنامه  از  تهران  در  رویترز  خبرنگار 
گروه مطبوعاتی تهران مقاالتی راجع به برنامه اتحادیه عرب منتشر 
کردند. صفحه اول روزنامه ایران ما پرسشی مطرح کرده بود: "آیا 
نه  مطبوعات  می کنند؟"149  شوخی  عبداهلل  شیخ  و  امپریالیسم 
بلکه  اتحادیه عرب را مورد سوال قرار دادند،  اقدامات  اعتبار  تنها 
و  روزنامه های کنسرواتیو  اشاره کردند.  نیز  بریتانیا  به همدستی 
های  تلگراف  کیهان  کردند؛  حمله  اقدام  این  به  نیز  کار  محافظه 
نوشته شده توسط قوام را که در آن عرب ها را خائن نامیده بود، 
عبداهلل  عمومی،  فضای  در  برنامه  شدن  مطرح  با  کرد.150  منتشر 
دیگر نتوانست کویت را ترک کند و مالقاتی با اتحادیه عرب صورت 

نگرفت.

طوایف قشقائی و بختیاری نیز نگران قدرت حزب توده بودند و در 
اواخر ماه آگوست پیمان دفاع متقابل را به امضا رساندند.151 این 
گروه به نام جنبش مقاومت جنوب بیانیه ای صادر کردند که در 

144  Lt. Col. Le’ali

  145 دفتر امور خارجی 371.52700، خاطرات روزانه سرکنسول در اهواز به تاریخ 
سپتامبر 1946

  146 دفتر امور خارجی 371.52711، مالزم نظامی بریتانیا به دفتر وزارت امورخارجی، 
31 جوالی 1946

  147 مهر ایران، 22 جوالی 1946

  148 دفتر امور خارجی 371.52709، سفیر بریتانیا، تهران به دفتر وزارت امور 
خارجی، 2 آگوست 1946

  149 ایران ما، 25 آگوست 1946

  150 کیهان، 28 آگوست 1946

  151 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.52711، مالزم نظامی بریتانیا به دفتر وزارت امور 
خارجه، 28 آگوست 1946

آن اعالم داشتند حزب توده تهدیدی برای "مذهب، ملیت و ..." 
ماست.152 پس از تغییر نام خود به جنبش ملی فارس، این گروه 
خواستار خودمختاری ایالتی شبیه به آنچه که به آذربایجان داده 
شده بود و اخراج تمام اعضای حزب توده از دولت ملی و استانی 
شد.153 بریتانیا این تقاضا را با تهدید نیرو، انتقال کامل ارتش هند 
به بصره و لنگر انداختن کشتی های جنگی بریتانیایی در ورودی 
تند  کمونیستی  که ضد  شاه  داد.  قرار  مورد حمایت  العرب،  شط 
بیشتر  توده، همچون  به حزب  قوام  اتکای  و  اعتماد  از  بود  تیز  و 
افسران ارتش، وحشت داشت. تالش برای کودتا و یا حمله بریتانیا 
روز به روز بیشتر شد، بنابراین قوام، مقامات حزب توده را اخراج 
محافظه  و  گذاشت  پا  زیر  را  کار  قوانین  و  ارضی  اصالحات  کرد، 
کاران را در پست های دولتی منصوب کرد. در خوزستان به شیخ 
های عرب وعده جایگاه در انجمن ایالتی و کرسی هایی در مجلس 
داده شد، مالیات ها کاهش پیدا کرد، و سایر مشوق های مالی نیز 
تأمین شد.154 در ماه نوامبر، اکثریت اعضای اتحادیه به قوام و حزب 

دموکرات اعالم وفاداری کردند.155

اما چرا؟  پاشید؛  از هم  به سرعت  اتنیکی-ملی خوزستان  جنبش 
فاقد  عرب ها  صحنه،  از  خزعل  شدن  ناپدید  از  پس  اینکه،  اول 
رهبری قدرتمندی بودند که می توانست به طور مؤثر جنبش را 
سازماندهی و بسیج نماید. دوم، این جنبش نتوانست منابع مورد 
نیاز برای بقای خود را پیدا کند. دسترسی به پول، سالح، منابع 
انسانی و سرمایه سیاسی تنها در خارج از خوزستان وجود داشت 
و جنبش عرب قادر به تأمین کمک های مالی از سوی بریتانیا و یا 
اتحادیه عرب نبود. سوم، دولت قوام توانست بسیاری از الیت های 
برجسته عرب را با پذیرش بسیاری از درخواست های قابل مذاکره، 
شد،  خارج  صحنه  از  خزعل  اینکه  از  پس  سازد.  همسو  خود  با 
عرب ها قادر به یافتن رهبری برای جنبش خود نبودند و هنگامی 
به خاطر حفظ  را  ای  اتحادیه طایفه  ها،  از شیخ  تعداد کمی  که 
حزب دموکرات قوام ترک کردند، صدها نفر دیگر نیز جملگی به 
بودند،  کرده  آغاز  را  ملی  بیداری  خزعل  برادران  پیوستند.  آن ها 
به  ملیتی156  درون  از  تغییر جنبش  مانع  آن ها  پررنگ  اما حضور 
ملی گرایی اصیل157 شده بود. جالب است که، درست همانطور که 
غیبت آن ها به عرب ها اجازه می داد تحت یک پرچم واحد متحد 
شوند، در عین حال جنبش را از رهبری مورد نیاز محروم می کرد.

 

  152 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.52711، مالزم نظامی بریتانیا به دفتر وزارت امور 
خارجه، ضمیمه A، بیانیه جنبش مقاومت جنوب، 4 سپتامبر 1946

  153 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.52711، مالزم نظامی بریتانیا به دفتر وزارت امور 
خارجه، 25 سپتامبر 1946

  154 دفتر امور خارجی بریتانیا 371.52700، خاطرات روزانه سرکنسول در اهواز به 
تاریخ اکتبر 1946

  155 دفتر امور خارجی 371.52700، خاطرات روزانه سرکنسول در اهواز به تاریخ 
نوامبر 1946

156  intranational

157  protonational
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»صحبت حکّام ظلمت شب یلداست
نور زخورشیـــد جوی بو کـه برآید«

                                                حافظ
 
 

امروز درست یک صد سال است که ازجنبش مشروطه در ایران می گذرد. 
جنبشی که درعنفوان فشرده ترین قرن از تاریخ پر تحّول سرمایه داری پا 
به عرصه ی وجود گذاشته است. و نیز جنبشی که به جهت ضربه پذیرِی 
سیاسی و شکنندگِی اجتماعی، و نیز عدم باروری اقتصادی هنوز در میان 
این فشردگی ها نامراد و ناکام باقی مانده است. در این یک صد سال این 
نشسته اند.  تماشا  به  بسیار  گوناگون،  دیدگاه های  و  وجوه  از  را،  جنبش 
»ّملت«  محورمفهوم  بر  را  مشروطیت  عموما  بازنگری ها  این  غالب  اّما 
از  حقیقِت  مثابه ی  به  »ملّت«،  دیگر،  عبارت  به  سنجیده اند.  و«ملّیت« 
پیش انگاشته، تقریبا چاشنی تمامی این بازنگری ها و بررسی ها می باشد. 

)Axiom(
 

با  اّما حقیقت این است که »ملت«خود مفهومی است نوین واز این رو 
مناسبات سرمایه داری و نهادهای تاریخی مدرنیته پیوندی ویژه و تنگاتنگ 
دارد. بنابرین، کاربرد »ّملت« به مفهوم فراتاریخی و ورا اجتماعِی آن امری 
ذهنی، یعنی ایده آلی، و نابجا است. پس کشف ویژگی ملّت به معنای 
مدرن آن )نِی شن( همانند راهنمائی است که ما را از یک طرف به دیالوگ 
مادی  دیگرمناسبات  ازطرف  و  می کند  هدایت  گذشته  و  حال  مّشخص 
واجتماعی و نیز چرائِی اکنون را در رابطه و درراستای دوران کنونی محک 
می زند. بنابراین، دراین صحبت مختصر و دراین همایش ویژه ی صدساله 
سعی من این است که ازتکرارمکّررات وتفصیل وقایع مّهم وتاریخ سازاین 
و  متودولوژیک  چهارچوبی  ارائه ی  با  آن  به جای  و  نموده،  اجتناب  دوره 
دورانی )نه فرا تاریخی( به پایگاه وجایگاه انقالب مشروطه درایران نظری 

بیاندازم.    
 

مفهوم  با  درایران  مدرنیته  یا  تّجددخواهی  پدیده ی  و  مشروطه  جنبش 
ویژه ی »ملت« رابطه ای دیالکتیکی دارد. بدین معنی که تا پیش ازاین 
مقطع تاریخی، یعنی دوران سرمایه داری، پدیده ای انسجام یافته به مفهوم 
مدرن«ملّت ایران«، چه ازلحاظ نظری وچه ازنظرساختارواقعی و کانکریت 
اجتماعی، وجود ندارد.  چنین انسجام یافتگی، که رفته رفته تبلورخویش 
را در پروسه ی جنبش مشروطه نمایان می سازد، همانا پدیدارشدن«ملت« 
به معنای امروزی و مدرن آن، یعنی بازتابی ازجامعه ی »تجسم یافته ی« 
می باشد.   وتّجددگرائی  عصرتّجددخواهی  به  آن  تاریخی  گذاِر  و  ایران 

بدین ترتیب، بِنِدیکت اندرسن دراثر پربهای خود،«جوامع تّجسم یافته« 
یافته  تّجسم  جوامعی  را  مدرن  جامعه های  تمامی  درستی  به   ،)1991(
می خواند وموجودیت آنان را منتج از وجود "صنعت و سرمایه داری چاپ" 
و تشخیص، تعیین و تعمیِم زبان و یا زبان های مشترک، و باألخره تبادل 
مستمراجتماعیـ  فرهنگیـ  سیاسی، در خالل انتشار فرا گیر و گسترده ی 

"روزنامه"، می انگارد. 
 

با  بالواسطه  و  رودررو  اجتماعی  زندگی  دوران  مردمانی که  تمامی  پس 
زمره ی جوامع  از سرگذرانده اند بی شک  در  درروستاها،  را، مثال  یکدیگر 
مبارزات  علیرغم  چنین،  هم  جوامع  این  می شوند.   قلمداد  تّجسم یافته 
به  غالبا  خویش،  مادی  و  اقتصادی  ازساختار  ناشی  اجتماعی  و  طبقاتی 
نماد ونمودی  با  را  نموده و موجوّدیت خویش  ُطُرق »خود مختار« عمل 
به  درنتیجه، »ملت«  می کنند.   تی( عرضه  ـ  رین  )ساوـ  ازخودمختاری 
با  همراه  البته  جامعه،  افقی  برش  درحیطه ی  همگانی  تّجسمی  عنوان 
برش عمودی طبقات و روابط طبقاتی، تبلور یافته و حکایت ازهمبستگی 
)تجّسمی( اعضای ندیده ونشناخته ی جامعه ی مدرن می نماید. اما پرسش 
اصلی این است: چه عاملی در بطن و بنیان این نوع از تّجسم اجتماعی 
نهفته است که قادراست بنام »ملت« یا »وطن« اکثریت قریب به اتفاق 
کشته  به  امروزی،  ومتمدن  مدرن  درجوامع  ویژه  به  را،  افراد  و  عناصر 
به مصداق  یا،  نماید؟  وادار  هم نوع خویش  »قانونی«  یا کشتن  و  شدن 
که خود  ناسیونالیزم،  یا »جادوی«  ملّی  »فتیشیزم«  این  مارکس،  کارل 
نیز رابطه ای است اجتماعی، چگونه و ازکجا ناشی می شود؟ اندرسن چنین 
با  همراه  روزنامه،  انتشار  و  اشاعه  مادّیت  ویژگی  محصول  را  انگیزه ای 

گزینش زبان مشترک، درپرتو تکنولوژی )سرمایه داری( چاپ می داند.
 

برای  الزم  شرطی  اگرچه  چاپ  تکنولوژِی  خوِد  که  داشت  توجه  باید 
به خودی  نمی تواند  اّما  می آید،  به حساب  مدرن  تّجسمی  تبلورجامعه ی 
خود شرطی کافی باشد. چه، شرط کافی برای توسعه و تکامل این جوامع 
طبقاتی  آرایش  و  درونی  اجتماعی  ـ  اقتصادی  اُرگانیک  تّحوالت  وجود 
منطبق بر آن هاست.  دراواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی، 
ایران )یعنی ایرانی که امروزما می شناسیم( عمال درآستانه ی تّجسم نوین 
خویش قرارگرفت. شرایط عینی این تّجسم البته برپایه ی دو تضاد بالفعل 

توضیح تریبون:
این مقاله در کنفرانس صدمین سال انقالب مشروطیت ایران: بررسی تجربیات 
گذشته وامکانات آینده ی استقرار دموکراسی درایران، خاورمیانه و آسیای میانه، 
درشیکاگو،  واقع  نورت ایسترن ایلینوی  دردانشگاه   ،۲۰۰۶ آوریل  هشتم  تا  پنجم 
نیز  پروسه  سایت  و   )۹۶ آرش)شماره ی  نشریه ی  در  این  از  پیش  و  شده  ارائه 

منتشر شده است.
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بالقوه ی ساختاری دراین دوره  در ُشُرف تکوین بوده اند: )1( توسعه ی  و 
اقشار  طبقاتی  فرماسیون  و  تولید  سازماندهی صنفی  تجاری،  سرمایه ی 
نوشکفته ی شهری و )2( رکود فراگیر، فقرُمطلق و بحران های تولید نیمه 
فئودالی ـ نیمه عشیرتی درحیطه ی اقتصاد بسته و ناپویای روستا، همراه 
به  ـ اقتصادی  اجتماعی  از ساختار  ناشی  بحران زای  و  پراختناق  با فضای 
جهت،  همین  ایل نشینی.  به  و  ایلی  طبیعت گرای  و  خودکفا  اصطالح 
و  پیشه وران،  و  اصناف  تجاری،  سرمایه ی  حاملین  مشروطه،  درجنبش 
ازعمدگی  روستائی(  )نه  شهری  تّجددخواه  گوناگون  اقشار  به طورکلی 

به سزایی برخورداربوده اند.
 

منزله ی  به  فرماسیون«ملت«،  که  معتقدم  من  اندرسن،  شیوه ی   به 
ما  پای  پیش  را  تحلیلی-تاریخی  آلترناتیو  سه  مدرن،  و  ویژه  پدیده ای 
می گذارد: )1( ملت در جوامع استقالل یافته ، نظیرآمریکای پس ازاستقالل، 
و درتضاد با نظام های خودکامه ی کهن، )2( ملّت درجوامع تحت سلطه 
وقیمومیت استعمار و در نتیجه متبلور از بازسازِی امپریالیزم، و )3(  ملت 
زماِن  نظیرایران  مستعمره،  نه  و  مستقل  کامال  نه  کهن  نظام های  در 
مشروّطیت.  انقالب مشروطه وانطباق آن با مفهوم مدرن ملت درایران 
با نظام خودکامه ی کهن  تاریخی  توأمان و دوجانبه ی  ازخط کشی  منتج 
امپریالیزم )دولت های روس  از یک طرف، و استعمار و  )سلسله ی قاجار( 
و  تّجددخواهی  دیگر،  عبارت  به  می باشد.   دیگر  ازطرف  انگلیس(  و 
می کرده اند:  تعقیب  همزمان  را  سیاسی  دوهدف  آن  حامل  جنبش های 
مبارزه با استبداد، و مبارزه با استعمار و دخالِت قدرت های خارجی.  تبلور 
بالواسطه ی این دو تضاد را به خوبی می توان در قالب محاربه ی خونین 
کهنه پرستاِن داخلی )»استبداد صغیر«( با »ملت ایران«، همراه با مقابله ی 
درتقسیم  وانگلیس  روس  )1907(  دولت های  توافق  فرصت طلبانه ی 
ایران به مناطق تحت نفوذ، مشاهده کرد. بنابراین، مفهوم مدرن »ملّت« 
درایران اساسا مفهومی است مستقل، خود انگیخته و متضاد با استعمار و 
استبداد. به همین منوال، هم از لحاظ تاریخی وهم ازنظر تحلیلی، لفظ 

»ملّی« نیز قطعأ باید شامل چنین ویژگی هائی باشد.      
 

قاجار، کودتای  از دفع »استبداد صغیر« و شکست محّمدعلی شاه  پس 
نخستین  مثابه ی  به  )1299 خورشیدی(  ـ سّید ضیاء  انگلیسی رضاخان 
با اعالِم  این ضربه،  به شمار می رود.  پیکر مشروطیت  به  ضربه ی کاری 
من درآوردِی پادشاهی رضاخان و آغاز دیکتاتورِی سیاِه رضاشاهی، کمر 
دموکراسِی ضعیف و تازه پای را در ایران شکست. نکته ی تحلیلی قابل 
به  با  قاجار  سلسله ی  معاوضه ی  چگونگی  مسئله ی  دراینجا  مالحظه 
پژوهش های  و  تجّربیات  در  اندرسن  است.   پهلوی  سلسله ی  اصطالح 
به  انتقال  دوران  بر  آسیا  شرقی  جنوب  منطقه ی  بررسی  در  خویش 
عصرمدرنیزم تکیه می کند و شرح می دهد که چگونه استعمار سلسله ها و 
رژیم های پوسیده ی قدیمی را با سلسله های بازساخته ی خویش تعویض 
مفهومی  سلطه  تحت  تجّسمی  جوامع  گونه  دراین  بدین سان،  و  نموده 
درجنبش  ملّت  مفهوم  تاریخی،  لحاظ  از  اّما،  می آورد.  پدید  از«ملّت« 
استعمار  از  نیز  و  قاجار  ازسلسله ی  مستقل  شکلی  با  درایران  مشروطه 
مدرن  معنای  به  »ملّت«  بنابراین،  است.   متبلورشده  انگلیس  و  روس 
با  قاجار   دربار  اسفبار  معاوضه ی  تحلیلی  نظر  از  تنها  نه  ایران  در  آن 
آنتی تِزی  مثابه ی  به  بلکه  نمی کند،  تأیید  را  پهلوی  دربار  اصطالح  به 
فرم های  گونه  این  با  که  است  سال  از صد  بیش  دوراْن-  شمول  و  پویا 
را می توان  ماجرا  برگرداِن همین  است.  عکْس  بوده  در ستیز  حکومتی 
درمورد مفهوم«ملّت«، درایران، در رابطه با کودتای 28 مرداد 1332 به 
وضوح مالحظه کرد. آنان که به نطق های شیرین محّمدرضاشاه گوش 

داده اند احتماال به یاد می آورند که وی، به ویژه پس ازتظاهرات پانزدهم 
خرداد 13۴2، دائما صحبت از«ناسیونالیزِم مثبت« می کرد.  من که درآن 
نمی  در  سر  هیچ  »مثبت«  کلمه ی  ازاین  بودم  بی تجربه  نوجوانی  زمان 
آوردم و با پدرم، که با نگرانی مرا دعوت به سکوت می کرد، دائما کلنجار 
می رفتم. اّما اکنون، با این چهارچوب تحلیلی، برایم چندان دشوارنیست 
که این »مثبت« را پاسخی مثبت به کودتا و آن »منفی« را نفرتی علیه 
کودتاچیاِن امپریالیست و گماشته گاِن استبداد درایران قلمداد کنم.       

 
ِرندان  یعنی  »سلسله بازان«،  چرا  که  است  این  اصلی  پرسش   دراینجا، 
پشت پرده، این همه اصرار بر لزوم تسلسِل خیالی وغیر واقعِی سلطنِت 
درادامه ی  ایشان،  تاج دار(  )نه  پدِرتاج خواِر  سلطنِت  یا  مّحمدرضاشاه، 
حکومت باستانی پادشاهاِن هخامنشی دارند. مّحمدرضاشاه خود با تبختر 
بیداریم«!  کمدی  ما  که  بخواب  »کورش  که:  می کرد  وانمود  فراوان 
جشن های 2۵00 ساله دردوران او تنها یک نمونه از نمایش های تراژیک 
»تاِج  این  که  است  پرسیدنی  بسیار  اّما  می باشد.  پادشاهی«  »تسلسل 
سرویس  اینتلجنت  مأمورین  استعمار،  کارگزاراِن  به  ربطی  چه  کیانی« 
انگلستان، امپریالیزم آمریکا، رضاخان قّزاق و یا آقای مّحمدرضا پهلوی 
دارد؟  پس می بینیم که این گونه تظاهرات، تبلیغات، و رونِد منحط فکری 
تلویحی  تأیید  با  بلکه  ارتجاع  به وسیله ی عوامل رسمی  تنها  نه  ــ که 
تبلیغ می شد  لیبرال  به اصطالح مستقِل  فرهیختگان  نیمچه  از  بسیاری 
اندازه باعث تحریف حقایق تاریخی، سردرگمی های  تا چه  ــ چگونه و 
مخالفاِن  درصِف  حتا  ونقیض  ّضد  رهنمودهای  و  سیاسی،  زیان بخِش 

واقعی رژیم شده است. 
 

» انقالب مشروطه« تا آن زمان می توانست موظف و مشروط به شرط 
نگاه داری فرم پادشاهی حکومت بوده باشد که کوچک ترین خدشه ای به 
چنان که  اّما  باشد.  نشده  وارد  تّجدد طلبان  درقبال  شاه  مظفرالدین  تّعهد 
بستن  توپ  به  با  را  اجتماعی«  »قرارداد  این  شاه  مّحمدعلی  می دانیم، 
مجلس واعالم مجّدد استبداد به ُکلّی فسخ کرد، و بدین ترتیب، وی ازاین 
پس نه برای خویش و نه برای »سلسله ی خویش« و نیز نه برای هرگونه 
»مشروطی«،  نه  نه »شرطی«،  غیرآن چنانی،  یا  آن چنانی  »سلسله ای«، 
نه »مشروطه ای« باقی گذاشت. در نتیجه، مّدعیاِن امروزی«مشروطه«، 
یعنی آنان که به راستی به آرمان های انقالب مشروطه پای بندی دارند، 
انگلیسی  باهردو کودتای  قاطعی  انجام خط کشی  به  اوأل،  تا کنون،  باید 
اختیار موضعی  به  قادر  ثانیأ،  و  آمده،  نائل  آمریکایی )1332(  و   )1299(
محکم و مناسب درقبال هر گونه »سلسله سازی« و«سلسله بازی« شده 

باشند.
 

وجود  نیز  دیگری  خط کشی  به  نیاز  دراینجا  که  است  یادآوری  به  الزم 
دارد و آن اختیاِر موضعی است که خوِد انقالبیوِن مشروطه قبال در مقابل 
نظیر  زمان،  آن  مذهبِی  ارتجاعیوِن  و  استبداد منش  »مشروعه خواهان« 
شیخ فضلّ اهلل ها، اختیارکرده اند. این انقالبیون اگر امروزهم دراین زمان 
برابر نظام جمهوری اسالمی  را در  زیست می کردند، قطعأ همین موضع 
در ایران اتخاذ کرده بودند.  بنابراین، انقالب مشروطه درایران، از لحاظ 
تاریخی و نیزاز نظر تحلیل تئوریک، نه هیچ گونه الزامی به قبول نظام 
تحمیلی پادشاهی، آن هم پادشاهی کودتائی پهلوی، دارد ونه هیچ گونه 
قرابتی یا شباهتی و یا تّعهدی به حاکّمیت واپس گراِی هیچ مذهبی، به 

ویژه حکومت اسالم ناب مّحمدی، دارد.
 

          اکنون پس از گذشِت یک صد سال از انقالب مشروطه درایران 
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این  باید  دگر  باِر  که  می رسد  نظر  به  الزم  خورشیدی(،   128۵–138۵(
جنبش را، هم ازلحاظ تحلیلی و هم ازنظر ویژگی تاریخی )یعنی دورانی(، 
منطقه ای  واقعه ای  از  چه  اگر  درایران،  مشروطه  جنبش  نمود.  بازنگری 
از  که  تجّسمی  است  بازتاب هائی  لیکن حامل  و مّشخص خبر می دهد، 
مرزهای قراردادی وجغرافیایی، و نیز چگونگی تّحوالت منطقه ای، بسی 
فراتر رفته است.  پس شایسته است، این جنبش را در کنار یک سلسله 
 1911 نظیرانقالب  درجهان،  خود  هم زمان  دموکراتیک  های  انقالب  از 
نقد  مورد  وغیره،  مکزیک   1911 انقالب  روّسیه،  انقالب  190۵  چین، 
با  تجاری،  سرمایه ی  رشد  ضمن  تّحوالت،  این  دهیم.   قرار  مطالعه  و 
انتشار گسترده ی روزنامه در داخل و خارج ایران، و نیز با نقش و مرکزیت 
تاریخی زبان فارسی، در کنار دیگر زبان های قومی ایرانی، به ساختار یک 
جامعه ی مدرن تجّسمی؛ و درنهایت به مفهومی مدرن از«ملت«، درایران 
به انجام رسیده است.  ممکن است گفته شود، که با استیالی نهادهای 
ایراِن  سنتی گفتاری و عدم سواِد خواندن و نوشتن درسطح عمومی در 
آن زمان، وجود »سرمایه دارِی چاپ« و تعّدد روزنامه نمی توانست چندان 
اثرگذاربوده باشد.  اّما نگاهی دقیق به تاریخ مشروّطیت درایران بازگوی 
حقیقتی است که، علیرغم کمبود سوادعمومی در این دوره، خواندن پیگیر 
اماکن  و  درقهوه خانه ها  مردم  عامه ی  برای  باسواد  افراد  تّوسط  روزنامه 

عمومی بسیار رایج بوده است.
 

دو  با  درایران  مشروطه  انقالب  شد،  اشاره  درباال  که  چنان  خاتمه،  در 
ویژگی تاریخی همراه بوده است.  نخستین ویژگی این جنبش مبارزه ی 
قاطع با خودکامگی پادشاه و حکومت استبدادی ناشی ازآن است.  ویژگی 
دیگر این جنبش مبارزه با استعمار، امپریالیزم، وهرگونه دخالت دولت های 
ایران می باشد.  در ّطی این یک صد سال، بارها  خارجی در امور داخلی 
به تجربه ثابت شده است که این مبارزاِت توأمان خود از پیش شرط های 
الزم و کافِی ایجاد، استقرار، و اعتالی یک جامعه ی دموکراتیک مدرن 
به حساب می آیند.  بنا براین، هرگونه ارزیابی از پیروزی و یا شکست های 
دوهدِف  این  بررسی  کانال  از  لزومأ  باید  ایران  مشروطه  در  انقالب 
توأمان گذر کند. برای مثال، پس از گذراندن دوران استبداد رضاشاهی، 
نهضت ملّی کردِن صنعت نفت در زمان نخست وزیری مّحمد مصدق 
)1332–1330( خود بازتابی بود از تالش دوباره برای تحّقق هدف های 
بازنگری  جهت،  همین  به  مشروطه.   جنبش  مانده ی  ناکام  و  دوگانه 
علمی، برخورد متدیک، و جمع بندِی اصولی ازشکست ها و پیروزی های 
این یک صد سال، همراه با پراتیک پیگیر مبارزاتی، اهمیتی بسزا در یافتن 
و گشایش گره گاه های سیاسی، ّحل مشکالت اقتصادی ـ اجتماعی، ایجاد 
و گسترش نهادهای گوناگون دموکراسی و در نهایت، ساختن ایراِن آینده 

دارند. 
 
 

آوریل  ۲٠٠٦        
مینه سوتا ـ آمریکا

                            
 
 

یادداشت ها:
 

1. این مقاله درکنفرانس صدمین سال انقالب مشروطیت ایران: بررسی 
خاورمیانه  درایران،  دموکراسی  استقرار  آیندۀ  وامکانات  گذشته  تجربیات 
نورت  دردانشگاه  دوهزاروشش،  آوریل  هشتم  تا  پنجم  میانه،  وآسیای 

ایسترن ایلینوی واقع درشیکاگو، ارائه شده است.  
2. برای آگاهی بیشتراز مقولۀ جوامع تجّسمی مدرن نگاه کنید به:  

Benedict Anderson, Imagined Communities: 
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
Revised Edition, New York: Verso, 1991.

مجلس  درنخستین  مندرج  وگوهای  گفت  ازتمامی  آگاهی  برای   .3
قانون گزاری در صدرمشروطیت نگاه کنید به:

اّول،  چاپ  میرزاصالح،  غالمحسین  ویراستۀ  اّول،  مجلس  مذاکرات 
انتشارات مازیار، تهران، 138۴خورشیدی.  

دکتر  وزیری  نخست  زمان  در  نفت  صنعت  کردن  ملّی  با  رابطه  در   .۴
مّصدق نگاه کنید به:

مّصدق  تجربۀ  استقالل"،  وبهای  نفت  بحران  "مّصدق،  بینا،  سیروس 
بتزدا،  اکبری،  تألیف هوشنگ کشاورز وحمید  ایران،  آیندۀ  انداز  درچشم 

مریلند، انتشارات آیبکس، 200۵.
طریق  به  مقاله  این  درمتن  استفاده  مورد  ومفاهیم  ازکلمات  برخی   .۵

زیرترجمه وتعبیر شده است:
باورعدم  نظیر  انگاشته  پیش  از  ذهنی  حقیقت  معنی  به   AXIOM  - 

تالقی دو خط موازی درسیستم هندسی اقلیدس.
-  SOVEREIGNTY خودمختاری ناشی ازتجّسم اجتماعی.

از  که  اجتماعی  تجّسمی   IMAGINED COMMUNITY  - 
ویژگی مدرنیزم وانکشاف سرمایه داری است.

-  NATION به معنای ملّت به مثابه ی یک مفهوم بازسازی شده  از 
یک پدیده ی مدرن، نه یک قوم یا قبیله یا نژاد و یا مثأل یک “اّمت” دینی.

مفاهیم  ساختن  در  ازپدیده ها  ذهنی  پیش انگاری   A PRIORI  -
درمقابل لیبرال،  بورژوا  تاریخ نگاران  شیو ه ی  به  )ایده آلیزم(،  انتزاعی 

پدیده ها  با  تاریخی  و  مشّخص  برخورد  A POSTERIORI  متد 
)ماتریالیزم( ، وسپس ساختن مفاهیم کانکریت ِعلمی برپایه ی آن ها  

خود  که  چاپ،  سرمایه داری  یعنی   PRINT CAPITALISM  -
ازلحاظ تکنیکی هم معلول سرمایه داری وهم علّت انکشاف آنست.
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توضیحات مترجم

متنی که از پی می آید ترجمۀ بخش سوم از مقالۀ چهار 
گشت  در  همچنان  شبحی  عنوان  با  لِیک1  ِکنی  بخشی 
نظام  درون  در  انقالبی  طبقۀ  یک  موقعیت  تعیین  گذار:  و 
سرمایه داری امپریالیستی2 است. از آن رو که این بخش از 
مقاله دربردارندۀ نکات باارزش و بسیار مهّمی است، هم در 
پژوهش  فاکت های مورد بررسی و هم در شیوۀ  موضوع و 
اساسی  اصول  بر  مبتنی  حال  عین  در  و  نوآورانه  تحلیل،  و 
مطرح  مهم  مباحث  از  فارغ  و  می باشد،  انقالبی  مارکسیسم 
شده در بخش های پیشین و پسین مقاله مستقالً می تواند مطالعه 
اقدام  اینجا  در  آن  انتشار  و  ترجمه  به  نسبت  گردد،  درک  و 

نمودیم.3 

کنی  از  دیگری  مقالۀ  ترجمۀ  نشریه،  پیشین  شمارۀ  در 
تسخیر  بر  مالحظاتی  گونزالو:  و  »گرامشی  عنوان  با  لیک 
به  بار  این  شد.  منتشر  هژمونی«  اندرونی  در  نبرد  مواضع 
سراغ یکی دیگر از نوشته های وی رفته ایم که طی آن نویسنده 
به بررسی نمونه هایی تاریخی از بهره گیری ماهرانه و موّفق 
نیروهای کمونیست انقالبی از شرایط اقتصادی-اجتماعی برای 
سازمان دهی و پیشبرد مبارزۀ طبقاتی رهایی بخش می پردازد. 
وی در این اثر درخشان پیشروی های جنگ های خلق متأخر 
برپا شده در کشورهای پرو، فیلیپین و هند را مورد بررسی 
قرار می دهد. این مقاله که به نوبۀ خود می تواند سرمشقی برای 
کار تحقیقی و تحلیلی به حساب آید، از جوانب مختلف حائز 

اهمیت است.

راستای  در  لیک  تالش  به  می توان  جوانب  این  اهم  از 
گسست فّعال از رویکردهای نظری اکونومیستی و دگماتیک 
و در عوض بررسی موشکافانه و دقیق مقوالت اقتصادی و 
تاثیرات مستقیم آن بر حیات اجتماعی و تجدید پیکربندی های 
با  ابژکتیو  شرایط  تحّوالت  این  ارتباط  همچنین  و  اجتماعی، 
ابتکارات سوبژکتیو نیروهای کمونیست اشاره کرد. او به طرز 
فاصله  از »تکرار مکّرر اصول عام« مارکسیسم  معناداری 
گرفته و ضمن نقطۀ عزیمت قراردادن این »اصول عام« )که 
مدرنیستی می شود(  پست  منجالب  به  درغلتیدن وی  از  مانع 
»در پی آن است که آموزه های تئوریک را عمدتاً از داده های 
تجربی و نه از اسناد و قطع نامه های احزاب کمونیست بیرون 
بکشد.« و بالطبع اصرار وی بر همین رویکرد، دستاوردهای 
مبتذل  و  بی جان  تحلیل های  از  اساساً  را  پژوهش  این  در  او 

1 Kenny Lake
2The Specter that Still Haunts: Locating a Revolutionary 
Class within Contemporary Capitalism-Imperialismاین مقاله  
-Revolutionبرای اولین بار در وب سایت رسمی سازمان رولوشنری اینتشتیو )
ary Initiative.درج گردیده است )

/https://goo.glبرای مطالعۀ تمامی بخش های مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: 
UWpNAK

3  البته طبیعی است که برای درک هر چه بهتر و جامع تر مقوالت آمده در این بخش 
الزم است که بخشهای اّول و دّوم مقاله نیز مطالعه گردد. امید است در آیندۀ نه چندان 

دور امکان ترجمه و انتشار تمامی بخش های مقاله در یک مجلد کامل فراهم آید.

اکونومیستی و دگماتیک رایج در جنبش بین المللی کمونیستی4 
و همچنین از تفاسیر آکادمیک با پیش فرض های ایدئولوژیک 

لیبرال-بورژوایی5 متمایز می سازد.

او در خالل بررسی تفصیلی پراتیک »در اوج  جنگ خلق 
پرو در لیما طی اوایل دهۀ 1990، در داوائوسیتی فیلیپین 
دانداکارانیای  اول دهۀ 1980 و در منطقۀ جنگلی  نیمۀ  طی 
هند طی سال های اخیر« به روشنی نشان می دهد که چگونه از 
یک سو آنارشی تولید سرمایه داری با سلب مالکیت در مناطق 
و  مردم  کثیر  توده های  معیشت  ثبات  زدن  برهم  و  روستایی 
پرتاب آنان به صفوف مهاجران و ارتش ذخیرۀ کار و از سوی 
دیگر ناتوانی و/یا عدم رغبت نیروهای »چپ« رفرمیست در 
مّشاطه گری وضع موجود در مواجهه با امواج سهمگین بحران  
و رکود اقتصادی سبب می شود که پروژۀ انقالب کمونیستی به 
قطبی جّذاب برای توده ها بدل گردد و پایگاه حمایت توده ای از 
مبارزات رادیکال انقالبی در میان اقشار فرودست جامعه هر 

چه بیشتر نضج یابد. 

همانطور که در شمارۀ قبل مورد اشاره قرار گرفت، آن 
ملل و  محل سکونت  دورافتاده و حاشیه ای که عمدتاً  مناطق 
اقوام تحت ستم هستند، این قابلیت را دارند که به سنگرهای 
هر چه مستحکم تر سازمان دهی و فّعالیت انقالبی تبدیل شوند. 
تصویر کنی لیک از اینکه چگونه منطقۀ جنگلی دانداراکارنیا 
که سکونت گاه اقلّیت ادیواسی است، به هیبت دژ تسخیرناپذیر 
حزب کمونیست )مائوئیست( هند در پیشبرد جنگ خلق علیه 
دولت مرکزی درآمده، شاهدی بر مدعاست. همچنان که باز 
هم در شمارۀ پیشین اشاره شد، معیار دورافتادگی و حاشیه ای 
نیز  لیک  داد.  تقلیل  مسافت جغرافیایی  ُبعد  به  نباید  را  بودن 
طی این تحلیل، اشارات قاطع و قابل توّجهی در رابطه با نقش 
تعیین کنندۀ زاغه ها و سکونت گاه های غیررسمی )به خصوص 
رشد  برای  کانون هایی  به مثابۀ  داوائوسیتی(  و  لیما  در 
ارائه  سیاسی  قدرت  تسخیر  به سوی  انقالبی  جنبش  جهش وار 
می دهد؛ در خالل بررسی های او درمی یابیم که چگونه حّتی 
سکونت گاه های حاشیه ای شهرهای بزرگ به اشغال توده های 
ملل تحت ستم درمی آیند و این امر تا چه اندازه می تواند در 
خدمت به رادیکالیزاسیون مبارزۀ توده ها قرار گیرد. مشارکت 
خلق  و  لیما  شهری  مناطق  در  سرخ پوست  توده های  وسیع 
از  حمایت  و  انقالبی  سازمان دهی  در  داوائوسیتی  در  لوماد 
وضعیت  و  ملّی  ستم  تالقی  این  نبود.  اتفاقی  هیچ وجه  به  آن 
4 مدنظر داشتن یک نکته الزم می نماید: از ترمینولوژی غالب، سیستم فکری و حتی 
نمونه های مبارزاتی موفّقی که نویسنده برای کندوکاو انتخاب کرده می توان به سهولت 
از  وی  انتقاد  لذا  می داند؛  مائوئیستی  فکری  سنت  به  متعلق  را  خود  که وی  دریافت 
به یک  از  بیرونی  انتقاد  به منزلۀ یک  مائوئیست  نیروهای  میان  رویّه های جاری در 
جریان سیاسی منحصر به فرد نیست. وانگهی نارسایی های مورد نظر لیک به وضوح 
کمونیستی  داعیۀ  که  سیاسی  نیروهای  تمام  بین  در  بلکه  مائوئیست ها  بین  در  نه تنها 
دارند، دیده می شود و از این رو قابل تعمیم به کلّیت جنبش بین المللی کمونیستی است.

آکادمیسین های  تفاسیر  به  نسبت  متمایز  کیفیتاً  تئوری پردازِی  جهت  در  کوشیدن   5
بورژوا-لیبرال هیچ تباینی با تعّمق در فرآورده های پژوهشی و یا حتّی تئوریک آنان 
مطالعاتی  منابِع  این  مؤلفان  از  بسیاری  آنکه  »با وجود  می گوید  لیک  چنانکه  ندارد. 
نسبت به جنگ خلق خصومتی کینه توزانه از خود نشان داده و تحریفات پرهیاهویی 
مفیدی عرضه  واقعیت  بر  مبتنی  اطاّلعات  به راه می اندازند، در عین حال  آن  علیه 
داشته و میل و اشتیاق شان برای شکست جنگ خلق به کّرات آنان را وادار ساخته است 
تا بر نقاط قّوت و علل پیش روی انقالب« صّحه بگذارند. از سوی دیگر او به این آموزۀ 
آموزه،  مفهوم،  مثبت و صحیح یک  باید جوانب  که کمونیست ها  مائو رجوع می کند 
تئوری یا ... را فارغ از آنکه از سوی چه کسی طرح شده باشد، اخذ نموده و جوانب 

منفی و نادرست آن را دور بریزند.

https://goo.gl/UWpNAK
https://goo.gl/UWpNAK
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از  حمایت  مقّدم  خط  در  را  آنان  که  است  زندگی  فالکت بار 
قرار  عیار  تمام  مبارزۀ  یک  در  انقالبی  کمونیست  نیروهای 

داده است.

تضادهای  کارکرد  به  بنا  فضاها  این  در  که  است  بدیهی 
)و  نیروهای مرتجع  اقسام  و  انواع  متعّدد،  متالقی  و  ساختی 
قبیل  از  مرکز«(  از  گریز  »نیروهای  لیک  کنی  قول  به 
ان جی اوهای  و  رفرمیسم  گانگستریسم،  مذهبی،  بنیادگرایی 
بورژوایی و ... امکان نفوذ می یابند، و در غیاب یک آلترناتیو 
کمونیستی انقالبی مؤثر و قدرتمند، قادر خواهند گردید پتانسیل 
عظیم توده ها برای تغییر بنیادین جهان را در دور باطلی از 

کشمکش ها و تعارضات درونی گرفتار و سترون سازند. 

فشردۀ راه حل حاصل از این کندوکاو جانانه در تجربه های 
نیروهای  از  عمل  ابتکار  گرفتن  به دست  برای  مبارزاتی 
این  نویسنده جز  تأکید  و  به زعم  ارتجاعی حاکم و غیرحاکم، 
نیست: »کار در درون تحّوالت پیکربندی طبقاتی«. بخوانیم 
و ببینیم که مقتضیات و چند و چون این »راه حل« چیست.

****

دشمنان مان  از  »وقتی  متن  بودن  طوالنی  به  توجه  با 
به  نسبت  پاره  دو  طی  تا  شدیم  آن  بر  می گیریم«6،  سواری 
انتشار آن اقدام نماییم: پارۀ اول طی همین شمارۀ نشریه و پارۀ 

دوم در شمارۀ بعدی. 

به نکات زیر مفید خواهد  توّجه  بهتر متن  برای خواندن 
اعداد  با  متن  در  شده  )مشخص  نویسنده  پی نوشت های  بود: 
درون پرانتز( در آخر متن و توضیحات مترجم )اعداد بدون 
پرانتز( در زیر هر صفحه آورده شده اند. هر جمله یا عبارتی 
که در پرانتز یا کروشه آمده است، به شرط آنکه در انتهای 
آن »–م« درج نشده باشد، از نویسنده است وگرنه در راستای 
اسامی  است.  گردیده  اضافه  مترجم  توسط  متن  بهتر  خوانش 
افراد، شهرها و محالت به صورت موّرب )ایتالیک(، اسامی 
احزاب، شرکت ها و نهادها، سازمان ها و نشریات به صورت 
آثار بصورت برجسته و  برجسته)بولد( و عناوین کتاب ها و 

مورب آمده اند.

ش.ا

اردیبهشت 97

***

که  است  خرسندی  بسی  جای  اینشتیو  رولوشنری  برای 
»وقتی از دشمنان مان سواری می گیریم« )بخش سّوم از مقالۀ 
دنباله دار ِکنی لِیک(، این پژوهش استادانه و مبتکرانه در باب 
جنگ های خلق مائوئیستی از یک منظر کمونیستی انقالبی، را 
منتشر می نماید. در نوشتۀ پیِش رو که طرح آن برای اولین بار 
در تابستان 2015 تهیه گردیده بود، کنی لیک جنگ های خلق 
6. When We Ride On Our Enemies

تحت رهبری مائوئیستی پس از دهۀ 1980 در پرو، فیلیپین و 
هند را در پی یافتن پیوندهای میان ظهور یک سوژۀ انقالبی و 
پروسه های سلب مالکیت7 در مناطق روستایی مورد کندوکاو 
داوائوسیتی8 در  اهّمیت  بر  لِیک کار خود را  قرار می دهد. 
جزیرۀ میندانائو9ی فیلیپین و لیما10 در پرو به عنوان مراکز 
شهری شاخص در بطن جنگ های خلق گسترده تری که همزمان 
توّجه ما را  نموده و  آن کشورها جریان داشت، متمرکز  در 
به نقش مهم و گریزناپذیر زاغه های جهان گستر در جنگ های 
در  آدیواسی ها11  از  مالکیت  سلب  می نماید.  جلب  آتی  خلق 
منطقۀ دانداکارانیا12ی هند، گرچه یک تجربۀ شهری نبود، نیز 
به جهت اهّمیت آن در روند جنگ خلق هند، در اینجا مورد 

بررسی قرار گرفته است.

رولوشنری اینشتیو

یک  خود  اساس  در  دقیقاً  )کمونیستی(  جنبش   ...«
جنبش بین المللی است. این بدان معناست ... که جنبشی 
که در یک کشور جوان آغاز می شود، فقط در صورتی 
سایر  تجارب  از  که  نماید  حاصل  موفقیت  می تواند 
با  آشنایی ساده  تنها  کار  این  برای  ببرد.  بهره  کشورها 
تجارب مذکور و یا صرفاً رونویسی آخرین قطع نامه ها 
با این تجارب به طرزی  باید توانست  کافی نیست. بلکه 
انتقادی برخورد نمود و آن ها را مستقالنه محک زد. هر 
که جنبش  کند  نظر خود مجّسم  در  قدر  اگر همین  کس 
شاخه  و  نموده  رشد  عظمتی  چه  با  مدرن  )کمونیستی( 
دوانیده است، پی خواهد برد که برای انجام این وظیفه 
تجربۀ  همچنین  )و  سیاسی  تجربۀ  و  تئوریک  قوای  چه 

انقالبی( مورد لزوم می باشد.«

لنین، چه باید کرد؟)1(

از زمان مرگ مائو زدون و متعاقب آن احیاء سرمایه داری 
 1980 دهۀ  اواسط  در  کمونیستی  خلق  جنگ های  چین،  در 
در فیلیپین، اوایل دهۀ 1990 در پرو و آغاز هزارۀ جدید در 
بدل شدند.  به مدعیان کسب قدرت  تا حدودی  نپال، هر کدام 
رهبری  تحت  خلق  جنگ  هند  نخست وزیر   2005 سال  در 
حزب کمونیست )مائوئیست( هند را بزرگترین خطر داخلی 
خیر  دهه های  طی  هند  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  خواند. 
توده ای گام های  پایگاه سازمان یافتۀ  توان نظامی و  در زمینۀ 
بلندی برداشته است. با وجود آنکه هیچ کدام از جنگ های خلق 
تعّرض  برای  قدرت  از  لزوم  مورد  درجۀ  آن  به  فوق الذکر 
کشور  سراسر  در  سیاسی  قدرت  کسب  هدف  به  همه جانبه 
نائل نیامدند، حداقل دو مورد از این انقالب های تحت رهبری 
کمونیستی به پدیده هایی بدل گشتند که کشورهای خود را به حد 
غایت متأثر ساختند؛ و این یعنی در آنجا فاکتور سوبژکتیو بیش 
از هر عامل دیگری در تعیین وضعیت ابژکتیو نقش ایفا نمود.
7 Dispossesion 
8 Davao city
9Mindanao
10 Lima
11 Adivasis
12Dandakaranya
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با توّجه به تحّوالت جّدی رخ نموده در کارکردهای نظام 
سرمایه داری امپریالیستی طی چند دهۀ اخیر و پیکربندی های 
اینکه  داده اند،  شکل  بدان  مذکور  تحّوالت  که  طبقاتی  جدید 
چگونه جنگ های خلق اخیر قادر گردیده اند تحت این شرایِط 
جدید رونق یافته و کامیاب شوند، شاید مهم ترین مسئلۀ مورد 
تکوین  پی  در  ما  مانند  به  که  باشد  کمونیست هایی  مالحظۀ 
استراتژی ها و پراتیک هایی نوین هستند. متأسفانه به عللی این 
تجارب انقالبی با جمع بندی های جامع و کافی پاسخ نگرفته اند.
)2( اوالً در برخی موارد، شکست و عقب نشینی منجمله مرگ، 
حبس و/یا تسلیم بسیاری از انقالبیونی که در موضع رهبری 
این انقالب ها قرار داشتند، ارائۀ جمع بندی از سوی آن رفقا را 
ناممکن ساخته است. ثانیاً در درون جنبش بین المللی کمونیستی، 
و   اسناد  بر یک جانبه  به طرزی  غالباً  جمع بندی  پروسۀ 
قطع نامه های احزاب کمونیسِت درگیر و نه پراتیک آن انقالب ها 
متمرکز گردیده است. این به یک ضعف بزرگ تر در مائوئیسم 
برمی گردد: با آنکه مائوئیست ها یا حداقل آنانی که نه صرفاً در 
حرف بلکه در عمل مائوئیست هستند، در امر پژوهش دقیق و 
ریزبینانۀ اجتماعی در میان توده های اصلی13 و بهره بردن از 
تحلیل مشخص از شرایط مشخص برای هدایت استراتژی و 
تاکتیک سرمشق بوده اند، در سطح نظری مائوئیست ها بسیار 
بیش از آنکه تئوری را به طرزی سخت گیرانه بر مبنای تجربۀ 

تکامل  تجربی  داده های  و  پراتیک 
بیانیه های  کردن  صادر  به  دهند، 
عام  اصول  مکّرر  تکرار  و  کلّی 

راضی گردیده اند.

مقالۀ  این  کلّی  هدف 
نمودن  مشخص  چهاربخشی 
موقعیت آن طبقه ای است که تحت 
معاصر  امپریالیستی  سرمایه داری 
موجودیت داشته و می تواند توسط 
کمونیست ها سازمان دهی و رهبری 
را  موجود  اجتماعی  نظم  تا  گردد 
سرنگون ساخته و در مسیر انتقال 
گام  کمونیسم  به سوی  سوسیالیستی 
گذاشته  پیش  محوری  تز  بردارد. 
شده در بخش اّول14 این بود که در 
روند سلب مالکیت، منجمله پرتاب 
شدن مردم به صفوف ارتش ذخیرۀ 

تولید  اجتماعی  آنارشی  بی ثبات15  و  گذرا  اثرات  و طی  کار 
سرمایه داری، توده ها بیش از هر زمان دیگری پذیرای اهداف 
و ضرورت عاجل انقالب کمونیستی خواهند بود. در این بخش 
باید این تز را در رابطه با دستاوردهای جنگ های خلق برپا 
شده پس از احیاء سرمایه داری در چین محک بزنیم. در همین 
حین که موفقیت های نسبی این جنگ های خلق بر تعدادی از 
کمونیست ها  از همه، کنش های سوبژکتیو  مهم تر  و  فاکتورها 
مّتکی بود، اّما در اینجا من این نکته را مورد بحث قرار می دهم 

اجتماعی  به طبقات  ترم  این  مارکسیستی  در کالسیک های   Basic masses  13
و  پرولتاریا  مشخص  به طور  دارند،  خلق  جبهۀ  در  تعیین کننده  نقشی  که  عمده 
و  شهر  زحمتکش  خرده بورژوازی  و  نیمه پرولتاریا  یعنی  متّحدین اش  نزدیک ترین 

روستا، اتالق می گردد.
 https://goo.gl/fKEPwn 14 لینک مستقیم بخش اّول به زبان اصلی

15Volatile

که یک فاکتور ابژکتیو کلیدی در پیشروی این جنگ های خلق، 
وجود توده هایی از مردم بود که متحّمل سلب مالکیت گردیده 
و علیه آنارشی تولید سرمایه داری به تحّرک واداشته می شدند؛ 
این امر به طور مشخص در اوج جنگ خلق پرو در لیما طی 
اوایل دهۀ 1990، در داوائوسیتِی فیلیپین طی نیمۀ اول دهۀ 
سال های  طی  هند  دانداکارانیای  جنگلی  منطقۀ  در  و   1980

اخیر مشهود بوده است.

پیش از شروع به تعمیق بیشتر در تحلیل این سه تجربۀ 
اینجا  در  که  مراجعی  و  منابع  به  مختصراً  انقالبی،  مبارزۀ 
مورد استفاده قرار گرفته اند، می پردازم. با مدنظر قرار دادن 
در  تحلیل  این  موجود،  مائوئیستی  گفتمان  به  فوق الذکر  انتقاد 
داده های  از  عمدتاً  را  تئوریک  آموزه های  که  است  آن  پی 
تجربی و نه از اسناد و قطع نامه های احزاب کمونیست بیرون 
بکشد. این اسناد و قطع نامه ها در همین حین که می توانند تا 
باشند و در واقع نقطۀ عزیمت حائز  درجه ای مساعدت بخش 
اهّمیتی به تحلیل های من نیز عرضه  داشته اند، اّما )تا حدودی 
پرمایه ای)3(  توصیف  آن  فاقد  امنیتی(  مسائل  رعایت  به  بنا 
به قول  تا  ُبرد  بهره  شایان  به نحوی  آن ها  از  بتوان  که  هستند 
و  نمود  برخورد  انتقادی  به طرزی  مذکور  تجارب  »با  لنین 
آن ها را مستقاّلنه محک زد«. افزایش جمعیت زاغه 16نشینان 

لیما و جنگ خلق در پرو موضوع تعداد کثیری از مطالعات 
آکادمیک بوده است. با وجود آنکه بسیاری از مؤلفان این منابِع 
مطالعاتی نسبت به جنگ خلق خصومتی کینه توزانه از خود 
نشان داده و تحریفات پرهیاهویی علیه آن به راه می اندازند، 
عرضه  مفیدی  واقعیت  بر  مبتنی  اّطالعات  حال  عین  در 
داشته و میل و اشتیاق شان برای شکست جنگ خلق به کّرات 
آنان را وادار ساخته است تا بر نقاط قّوت و علل پیش روی 
درونی  گفتمان  برعکس،  بگذارند.  صّحه  پرو  در  انقالب 
بازداشت  از  بعد  بین المللی کمونیستی، علی الخصوص  جنبش 
صدر گونزالو)4(، به واسطۀ نه تنها رجعت به اصول کلّی، بلکه 
همچنین تقّدس گرایی دگماتیکِ بسیاری از دوآتشه ترین مدافعیِن 

16Slum

https://goo.gl/fKEPwn
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با  است. در رابطه  دیده  لطمه  پرو  از  جنگ خلق در خارج 
داوائوسیتی و منطقۀ جنگلی دانداکارانیا، مطالعات آکادمیک 
اندکی موجود است و دقیق ترین و مفصل ترین گزارشات غالباً 
توسط خبرنگارانی فراهم آمده اند که مّدت زیادی پای مصاحبه 
با فّعاالن آن انقالب ها نشسته اند. – منابعی از این دست هستند 
که اطاّلعات و تحلیل زمینه ای اّولیه را به ما عرضه می دارند.

الف( لیما

سندرو  غیرمنتظرۀ  فراروی   1990 دهۀ  اوایل  در 
لومینوسو)5( از پایگاه اّولیه اش در استان آیاکوچو17 واقع در 
کوهستان های جنوبی پرو و تبدیل آن به یک تهدید بسیار جّدی 
برای مرکز قدرت، به ویژه با توّجه به عملیات نظامی عظیم 
سندرو در لیما، امری غیرقابل  کتمان بود. کمیتۀ کالن شهری 
لیمای حزب کمونیست پرو-سندرو لومینوسو از همان آغاز 
خشن  حمالت  منجمله  مهم  مسئولیت هایی  همواره  انقالب 
مه  در 17  پرو  آغاز جنگ خلق  از  برعهده  گرفت. پس  را 
1980، دویست جوان با کوکتل مولوتف ساختمان شهرداری 
سن مارتین دِپوراس18 را در تاریخ 12 ژوئن به آتش کشیدند. در 
ژوئیۀ 1982 ایستگاه پلیس نیانیا19 در منطقۀ بزرگراه مرکزی 
)واقع در شرق لیما( مورد حملۀ سندریست ها قرار گرفت. در 
ماه مه 1983 حمله به کارخانۀ الیاف اکریلیک بایر با اولین 
خاموشی سراسری لیما مقارن گردید.)6( ترور مقامات دولتی 
و دشمنان طبقاتی به دست جوخه های چریکی از خارج لیما به 
داخل این شهر کشیده شد و مأموران پلیس و دشمنان طبقاتی 

توسط واحدهای محلّی سندرو به قتل می رسیدند.)7( 

فّعالیت  تدریجِی  بالنسبه  رشد  این  دهۀ 1980  اواخر  در 
در لیما به لحاظ درجۀ خشونت و نیز میزان مشارکت توده ای 
مایکل اسمیت نشان می دهد،  دچار یک جهش شد. چنانکه 
»در سال 1985، لیما با دو برابر گردیدن تعداد درگیری ها 
به مثابۀ  زمان  آن  تا  که  آیاکوچو  از  گذشته،  سال  به  نسبت 
شناخته  خرابکارانه  فعالیت های  آمار  باالترین  حائز  منطقۀ 
با توّجه به جمعیت کثیر ساکن در  می شد، سبقت جست.«)8( 
لیما و همچنین نقش این شهر در خدمت به تسریع جنگ خلق 
کنگرۀ  اّولین  کشور،  کل  در  سیاسی  قدرت  تسخیر  هدف  با 
حزب کمونیست پرو – سندرو لومینوسو در سال 1988 پس 
از مجادالت درونی بسیار، تغییر رویکرد استراتژیک به لیما 
به مثابۀ یک مرکز ثقل فّعالیت را در دستور کار قرار داد.)9( 
آغاز  پایتخت  در   1989 سال  در  که  مسلّحانه ای  اعتصابات 
و  شهر  شرق  در  واقع  مرکزی  بزرگراه  محدودۀ  ابتدا  گردید، 
سپس در ژوئیه و سّوم نوامبر ]همان سال-م[ سراسر شهر را 

به لرزه درآورد. )10(

دبورا پوله و جراردو رنیکوئه، منتقدین پرهیاهوی سندرو 
را  لیما  در  غیرمنتظره  بس  انقالبِی  خشونت  از  گوشه ای 
17Ayacucho
18San Martín de Porras
19Ñaña

اَوان آنچه که حزب کمونیست پرو  توصیف می نمایند که در 
»دورۀ تعادل استراتژیک« می خواند، به وقوع پیوست:

»حمالت جدید در »ماه سرخ« یعنی حدفاصل مه تا 
ژوئن 1991 اشکال دراماتیکی به خود گرفت. طی دورۀ 
گرامی داشت سالگردهای آغاز مبارزۀ مسلّحانه )17 مه( 
و قتل عام زندانیان در سال 1986 )18 ژوئن(، سندرو 
شدیدترین موج حمالت تا آن زمان را به اجرا درآورد. 
مسلّحانه  اعتصاب  فراخوان  مختلف  شهرهای  در  آنان 
داده و دکل های برق فشار قوی را تخریب نمودند که به 
خاموشی در لیما و دیگر شهرهای ساحلی منتج گردید. 
سندریست ها  آوریل،  اواخر  در  سه روزه  دورۀ  یک  در 
همزمان با برگزاری نشست کابینه، یک راکت به سوی 
کاخ ریاست جمهوری شلیک کردند؛ به صورت هماهنگ 
را  مختلف کشور  بخش های  در  بانک  پنجاه  و همزمان 
بمب گذاری نمودند؛ در محوطۀ بیرونی اتاِق فکر دسِت 
منفجر  بمب  یک  دموکراسی  و  آزادی  موسسۀ  راستی 
اقتصاد  به وزیر  آکادمی پیش دانشگاهی متعلق  کردند و 
آتش  به  را  فوجیموری20  آینده(  رئیس جمهور  )و  وقت 
عام  قتل  )سالگرد  قهرمانان«  »روز  آستانۀ  در  کشیدند. 
لیما  به  مشرف  تپه های  بر  بزرگی  آتش های  زندانیان( 
برافروخته شد، و یک قطعی برق دیگر شهر را برای 
شد  مدعی  ِال دیاریو21  برد.  فرو  خاموشی  به  ساعت ها 
سندرو موفق به اجرای 1600 عملیات نظامی در مه و 
تیتر زد: »تعّرض روزافزون در  ژوئن گردیده است و 

جنگ متحّرک«.«)11(

افزایش  سینتیا مک کلینتاک  سیاسی  اندیشمند  و  محّقق 
فّعالیت نظامی سندرو در محدودۀ لیما در میانۀ سال 1992 
یعنی پس از اتوگولپ )خودکودتای(5 22 آوریل فوجیموری را 

اینچنین توصیف می کند:

»خودروهای سوارِی بمب گذاری شده به کامیون های 
پوند   660 مه،   22 در  گشتند.  بدل  شده  بمب گذاری 
دینامیت در مرکز بانکداری پرو منفجر و به مرگ یک 
نفر، مصدومیت سه نفر و وارد آمدن خسارتی بالغ بر دو 

میلیون دالر منجر شد.« )12(

این موج بی سابقه از خشونت جسورانه و الینقطع انقالبی 
لیما در روزهای 22  کامل  تعطیلی  اعتصاب مسلّحانه و  با 
و 23 ژوئیه به اوج خود رسید. خالی از لطف نیست که در 
مسلّحانه،  اعتصاب  این  چشم گیر  موّفقیت  بر  دیگر  بار  اینجا 
که پیش تر در بخش دّوم به طور مفصل شرح داده شد23، تاکید 

نماییم:

مناطق  به  ریلی  و  جاّده ای  مواصالتی  »محورهای 
خیابان های  گردیدند.  قطع  بمب  با  کشور  مرکز  مرتفع 

20 Alberto Fujimori
21El Diario 
22)اسپانیایی: Autogolpe، انگلیسی: Self-coup( فوجیموری که در سال 1990 
از طریق انتخابات به قدرت رسیده بود، در سال 1992 پارلمان و تمام سازمان های 
دموکراتیک را منحل اعالم کرد و تا سال 2000 قدرت را در قبضۀ خود نگاه داشت.

https://goo.gl/W6CKg6 :23 لینک مستقیم بخش دوم به زبان اصلی
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و  با الشه سنگ  لیما  تا  آلونک نشین 24 ها  حّدفاصل  اصلی 
عمومی  نقل  و  حمل  شدند.  مسدود  شعله ور  الستیک های 
از کار افتاد. اکثر ادارات، فروشگاه ها و مدارس تعطیل 
گردیدند. طی اعتصابی که راه درخشان با استفاده از بمب 
و حمالت نظامی به اجرا درآورد، حدود چهل نفر کشته و 

نزدیک به یکصد نفر زخمی شدند.«)13(

پیشروی های سراسری جنگ  با  پایتخت  در  عملیات  این 
به  فزاینده  و  وسیع  حمالت  و  روستایی  مناطق  در  خلق 
پاسگاه های پلیس همراه گردید. در تابستان 1992 متخصصان 
بورژوا در پرو و ایاالت مّتحده دربارۀ احتمال بالقوۀ فروپاشی 
نیروهای نظامی پرو و به قدرت رسیدن حزب کمونیست پرو 
هشدار دادند.)14( هیچ کدام از این ها بدون یک پایگاه مستحکم 

حمایت تود ه ای از جنگ خلق ممکن نبود.

محاصرۀ دشمن با کمربندی فوالدین

ساختند  قادر  را  لومینوسو  سندرو  لیما  در  کسانی  چه 
بورژوایی  دولت  قدرت  مرکز  به  مستقیماً  را  خلق  جنگ  تا 
بیاورد؟ صدر گونزالو در پاسخ به این سوال تصریح نمود که 
همانند  ]آلونک نشین ها[  باریاداها  و  باریوها  وسیع  »توده های 
کمربند فوالدینی دشمن را محاصره کرده و نیروهای ارتجاعی 
نیمی از  را مهار می زنند.« )15( در اوایل دهۀ 1990 تقریباً 
جمعیت هفت میلیونی ساکن لیما در سکونت گاه های تصّرف 
شده25 زندگی می کردند.)16( برای درک اینکه سندرو چگونه 
پایگاه توده ای خود را برای جنگ خلق در درون  لیما حّدادی 
کرد، در وهلۀ نخست الزم است این نکته را مورد مالحظه 
قرار دهیم که سکنۀ آلونک نشین ها ا ز کجا می آمدند و شرایط 

زندگی شان چگونه بود.

در دهه های پیش از ظهور این خشونت انقالبی غیرمنتظره 
زندگی روستانشینان  شد،  پرداخته  بدان  مختصراً  باال  در  که 
فزاینده ای  شکل  به  آند،  کوهستان های  در  به خصوص  پرو، 
جمعیت،  روزافزون  رشد  ترکیب  شد.  کشیده  فالکت  به 
»محدودیت شدید زمین قابل کشت«)17( و غفلت مطلق سرمایه 
و  فقر  به  سرخ پوست،  عمدتاً  سکنۀ  به  نسبت  پرو  دولت  و 
فاقه ای هولناک در این مناطق کوهستانی منتج گردید. در عین 
پروژه های  در  پیشرفت ها  پاره ای  به  سرمایه گذاری  که  حال 
محصور کشاورزِی26 عمدتاً واقع در مناطق ساحلی انجامیده 
سابق  آسی ِیندا27های  در  دهقانان  برخی  ارضی  اصالحات  و 
از  هرگز  آند  منطقۀ  بود،  ساخته  منتفع  را  مذکور  مناطق 
نگردید.)18(  ذینفع  ارضی  اصالحات  و  سرمایه گذاری ها  این 

24Shantytown
Squatter settlement 25 در متون ترجمه شدۀ فارسی مترادف های گوناگونی 
زورآباد  عدوانی،  سکونت گاه  شده،  تصّرف  سکونت گاه  جمله:  آن  از  است؛  یافته 
مفهوم  به  خواننده  بهتر  ارجاع  برای  که  است  گردیده  سعی  ترجمه  این  در  غیره.  و 
واحد، )در این مورد و برخی عبارت دیگر( از عبارات ترجمه شده در آصف بیات، 
سیاست های خیابانی: جنبش تهی دستان در ایران، ترجمۀ اسداللهّ نبوی چاشمی، 

تهران، انتشارات پردیس دانش، 1391 استفاده گردد.
26 Agricultural enclaves

. Hacienda آسی یِنداها امالک اربابی امریکای التین به جای مانده   27
از دوران استعمار امپراطوری اسپانیا بودند.

بدین ترتیب نیروی کار روستایی یا کشاورزان منفردی که تاب 
کاالهای  واردات  افزایش  یا  و  پیشرفته  کشاورزی  با  رقابت 
بخش  در سال 1979  شدند.)19(  بی زمین  نداشتند،  را  تولیدی 
این  بود.)20(  دچار  درصدی   64 بی کاری  نرخ  به  روستایی 
عوامل گذشته از آنکه اهالی روستاها را برای جنگ خلق مهیا 
می ساختند، موجد انگیزۀ مهاجرت گستردۀ دهقانان روستاهای 

آند به مناطق شهری، به ویژه لیما بودند.

با وخیم گردیدن وضعیت اقتصادی پرو در حد فاصل دهۀ 
به  انگیزۀ مهاجرت  تا سال های نخستین دهۀ 1990،   1970
شهر نیز قّوت بیشتری یافت. مک کلینتاک شرح می دهد که 
اواخر دهۀ 1970 و در طول  »معیشت دهقانان محروم در 
اینکه »کوهستان های  و  بود«  تهدید  در معرض  دهۀ 1980 
از مصرف  بودند؛ گزارش ها حاکی  قحطی زده  تقریباً  جنوب 
افول  بر  عالوه  بود«.)21(  روز28  در  کالری   420 پایین 
اقتصادی، طوفان شدید اِل نینیو29 در سال های 1982 و 1983 
روبرو  ویرانگری  خشک سالِی  با  را  جنوب  کوهستان های 
ساخت.)22( همچنین، وقتی حکومت پرو در آیاکوچو و دیگر 
دهۀ  اوایل  در  بودند،  بستر شکوفایی جنگ خلق  که  مناطقی 
پاسخ های  از  یکی  نمود،  اعالم  اضطراری  وضعیت   1980
به  مهاجرت  حکومت،  وحشیانۀ  نظامِی  سرکوب  به  سکنه 

شهرها به ویژه لیما بود.)23(

در نتیجۀ مهاجرت از روستا به شهر در سال های مابین 
جنگ جهانی دّوم تا اوایل دهۀ 1990، لیما رشد چشمگیری 
هزار   600 حدود  شهر  این  جمعیت   1941 سال  در  یافت. 
نفر بود؛ در سال 1961، 1.8 میلیون نفر؛ در سال 1972، 
در  و  نفر؛  میلیون   4.6  ،1981 سال  در  نفر؛  میلیون   3.3
سال 1993، 6.5 میلیون نفر و این رقم به معنای آن بود که 
منطقۀ کالن شهری لیما یک سّوم کل جمعیت پرو را در خود 
اقتصادی  نتیجۀ رشد  انفجاِر جمعیت  این  اّما  جای می داد.)24( 
برنامه ریزی  یک  به  برسد  چه  نبود،  شغلی  فرصت های  یا 
اجتماعی معقول. چنانکه پاتریسیا اَن ویلسون توضیح می دهد، 
انباشت  زمینۀ  در  محوری  شهر  »یک  لیما  آنکه  وجود  با 
سرمایۀ جهانی« بود، در دهۀ 1980 در حاشیۀ رژیم اقتصادی 
جهانی  جنگ  از  بعد  قرار  گرفت.)25(  جهانی شده  تولیِد  نوین 
و  کشاورزی  و  معدنی  تولیدات  طریق  از  امپریالیسم  دّوم، 
به عالوه درجاتی از تولید صنعتی که جدیداً و باالخص در لیما 
مستقر گردیده بود، به استحصال ارزش اضافی از پرو ادامه 

28 به طور متوسط یک زن به مصرف 2000 و یک مرد به مصرف 2500 کالری 
روزانه نیاز دارد تا وزن خود را حفظ نماید.

29El Niño
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داد؛ مورد اخیرالذکر )تولید صنعتی-م( عاملی برای تحریک 
رشد جمعیت شهری بود. در سال های 1970 با این »تولیدات 
صادراتی غیرسّنتی« که در لیما تمرکز یافته بود، پرو »از 
یک صادرکنندۀ مواد خام به یک صادرکنندۀ مواد خام فرآوری 
شده« – نظیر ماهی کنسرو، پنبه نخ ریسی شده و غیره – تبدیل 
این کشور »بخش اعظم نقش خود را  اما در عین حال  شد. 
به مثابۀ نقطۀ پایانی مونتاژ برای بازار داخلی از دست داد«.
)26( امواج تعدیل ساختاری و لیبرالیزاسیون اقتصادی به ویژه 
را  ارزان تر  وارداتِی  و  خارجی  اجناس   ،1980 دهۀ  طی 
جایگزین اجناس مونتاژ شده در کشور ساخت. صنعت داخلی 
پرو در دهه های 1970 و 1980 رو به افول گذاشت و به طور 
به رکود کشیده شد. در مجموع  تولید  اشتغال در حوزۀ  کلّی 
و برخالف دیگر کشورهای امریکای التین نظیر مکزیک و 
برزیل، پویایی اقتصادی چندانی از ِقَبل گرایش به تولید جهانی 

از  لیما حّتی  تازه واردان  این رو  از  نشد.)27(  پرو  عاید  شده 
اشتغال تولیدی ولو با دستمزد پایین برخوردار نگردیدند.

پس جمعیت مهاجِر در جستجوی کار به کجا روی آورد؟ 
عمدتاً به بخش غیر رسمی ]اقتصاد-م[. هنری دی یِتز بدین اشاره 
می کند که »پرو شاید نسبت به جمعیت خود دارای بزرگترین 
اشتغال  برآوردها  طبق  است«.)28(  جهان  غیررسمی  اقتصاد 
غیررسمی طی دهۀ 1980 حدود 35 الی 50 درصد نیروی 
کار لیما را در بر می گرفت. )29( با وجود متغّیر بودن اشتغال 
فروشندۀ  میلیون  نیم   1993 سال  در  غیررسمی،  بخش  در 
خیابانی سرشماری گردیدند که بخش قابل توجهی ]از نیروی 
کار پایتخت – م[ را تشکیل می دادند.)30( اقتصاددان بورژوا، 
هرناندو دِسوتو این بخش غیررسمی را تحت عنوان »راهی 
دیگر« برای مواجهه با فقر پرو در بوغ و کرنال می کند و بر 
لزوم تدابیر نئولیبرالی که به حقوق مالکیت اقتدار بخشیده و 
محدودیت های دولت در برابر اقتصاد غیررسمی را برمی چیند، 
تاکید می نماید.)31( اّما اکثریت »لُس اینفورمالِس«30 در وضعیتی 
ادامه خواهیم  متزلزل و فالکت بار می زیستند، و چنان که در 
دید، بیش از دیگر اقشار جامعه در برابر رکودهای اقتصادی 

Los informales 30 شاغلین در بخش غیر رسمی اقتصاد، غیررسمی ها.

آسیب پذیر بودند. وانگهی اقتصاد غیررسمی در توسعۀ پایدار 
کلّیت اقتصاد چندان مساعدت بخش نبود)32(، چه برسد به توسعۀ 

در خدمت توده های خلق. 

بلکه  شده،  پرولتاریزه  تازه  مهاجرین  این  اشتغال  نه تنها 
وضعیت مسکن شان نیز متزلزل بود. از آنجا که هم دولت پرو 
و هم بازار آزاد از تأمین مسکن و زیرساخت های الزم برای 
این مهاجران درمانده بودند، آن ها باید خود دست به کار بنای 
مهاجرین  آنها  در  که  آمد  پدید  سکونت گاه هایی  می شدند.  آن 
آن  برای  و  می کردند  تصاحب  قانونی  مجوز  بدون  را  زمین 
هیچ سندی نداشتند، در آن چهاردیواری فقیرانه ای می ساختند 
اّولیه منجمله سیستم فاضالب  و در این خانۀ فاقد زیربناهای 
جمعیت  یک سوم  تقریباً   1970 سال  در  می کردند.  زندگی 
3.5 میلیون نفری لیما که اکثراً در خارج از لیما متولّد شده 
بودند، در سکونت گاه های تصّرف شده زندگی می کردند. در 

سال 1990 جمعیت لیما در حال رسیدن به هفت میلیون نفر 
بود و تقریباً نیمی از این جمعیت در سکونت گاه های تصّرف 
در  به طورعمده  سکونت گاه ها  این  می کردند.)33(  زندگی  شده 
نواحی حومه ای شهر سر بر می آوردند. آلونک نشین ها بزرگ 
و بزرگ تر می شدند و رفته رفته سه زاویۀ شمالی، جنوبی و 

شرقی لیما را به اشغال خود در می آوردند.

زندگی  لیما  آلونک نشین های  در  که  کسانی  بنابراین 
کار  به  مشغول  غیررسمی  اقتصاد  در  غالباً  و  می کردند 
تازگی  به  پرولتاریای  از  بخشی  از  بودند  عبارت  بودند، 
به مثابۀ  سابق شان  زندگی  از سبک  شده  جدا  و  مالکیت  سلب 
دهقانان استان های کوهستانی پرو، در شرایط انتقال از زندگی 
روستایی به شهری، فاقد ثبات چه به لحاظ وضعیت سکونت 
آنارشیک  تکانه های  معرض  در  و  اشتغال،  زمینۀ  در  چه  و 
پرو  خلق  سر  بر  آوار  همچون   1980 دهۀ  در  که  سرمایه 
فرود آمد. بنابراین از آنجا که رفرم ها در دادن پاسخی پایدار 
کمونیستی  انقالب  انجامیدند،  شکست  به  زاغه ها  آشفتگی  به 
از  که  جوان تر  پرولترهای  باالخص  و  یافت،  ویژه  جاذبه ای 
یافتن  زندگی والدین روستایی خود در آند بریده و هنوز در 
مانده  ناکام  لیما  در  تّحمل  قابل  حتی  یا  معنادار  موجودیتی 

یک آلونک نشین در لیما
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بودند، مستعد پذیرش راه حل جنگ خلق گردیدند.)34( )دیگر 
فاکتور تعیین کننده ای که جوانان را به انقالب می کشانید، سطح 
بسیار باالی تحصیالت، منجمله تحصیالت دانشگاهی در پرو 
بود و سندرو از مواضع آموزگاری مدارس و استادی دانشگاه 
می گرفت.  بهره  زبردستانه  جوانان،  این  عضوگیری  برای 
بررسی این شرایط ابژکتیو و ابتکارات سوبژکتیِو حائز اهّمیت 
این تحلیل است، و طی مقاله ای که چندی  فراتر از حوصلۀ 

پیش نوشتم، به کندوکاو در آن پرداخته ام.)35((

این  سازمان دهی  امکان  سو  یک  از  که  حال  همان  در 
برای   – پرولتاریا  غیررسمی  بخش  یعنی   – آلونک نشینان 
به وجود  پرو  داخلی  ساختی31  تضادهای  به واسطۀ  انقالب 
به واسطۀ  نیز  بسیجی  دیگر مطلوبیت چنین  از سوی  می آمد، 
تضادهای متالقی32 افزایش می یافت. بحران اقتصادی در دهۀ 
1970 آغاز گردید، در دهۀ 1980 تعمیق یافت، و در اواخر 
دهۀ 1980 و اوایل 1990 مارپیچ وار از کنترل خارج شد، 
کشور را به لرزه درآورد و زندگی توده ها را به تباهی کشاند. 
کوهستان های  در  به خصوص  کشاورزی  ]تولید-م[  در  افول 
سرمایه دارِی  تولیِد  حاشیۀ  در  پرو  گرفتن  قرار  و  جنوبی، 
جدیداً جهانی شده از جمله علل این بحران بودند، اما آن قدرت 
امپریالیستی مالی که به »بدهی جهان سّوم«33 مشهور است، 
شرایط  با  رابطه  در  به ویژه  بحران،  اصلی  محّرکۀ  نیروی 

زندگی فالکت بار تر از همیشۀ توده های اصلی بود.

در  دالر  میلیون   900 از  پرو  خارجی  عمومی  بدهی 
افزایش  سال 1985  در  دالر  میلیارد  به 10.5  سال 1970 
با  برابر  بدهی ها  بازپرداخت  مبلغ   1985 سال  در  یافت. 
پرو  درصد صادرات  و 69.4  ناخالص  تولید  درصد   11.5
زمان،  آن  در  پرو  اقتصاد  نزولی  روند  به  توجه  با  بود.)36( 
این بدهی فلج کننده کشور را تحت سیطرۀ بالمنازع صندوق 
سیتی بانک،  نظیر  خصوصی  مالی  مؤسسات  و  بین المللی 
شهرهای  در  متمرکز  نهادهای  این  فارگو34،  ولز  و  ِچیس 
پرو،  در  پیاپی  دولت های  می داد.  قرار  امپریالیسم،  جهانی35 
دوره های  تا  گرفته   1970 دهۀ  نظامی  دیکتاتوری های  از 
ریاست جمهوری منتخب دهۀ 1980 )بلونده36 و گارسیا37 ( 
و رژیم منتخب و سپس اتوگولپ فوجیموری در دهۀ 1990، 
همه به دنبال راهی برای برون رفت از بحران اقتصادی بودند، 
مالی  استقراضات  به  دادن  تن  مگر  دیگری  انتخاب  هیچ  اّما 
بیشتر نداشتند. طی سال های 1977 الی 1979 مذاکرات برای 
اعطاء وام های جدید که به طور خالصه مشروط بر تعدیالت 
صندوق  طرف  از  شده  دیکته  ریاضتی  تدابیر  و  ساختاری 
بین المللی پول، منجمله تسهیل یا حذف محدودیت ها در قبال 
الغاء  و  دولتی،  بنگاه های  واردات خارجی، خصوصی سازی 
رفاه اجتماعی و حمایت های دولتی از توده ها نظیر قوانین کار 

31Structural contradictions
32 Conjunctural contradictions 
33 Third World Debt
34Citibank, Chase, and Wells Fargo
نیویورک،  نظیر  ساسکیا ساسن شهرهای جهانی   Global cities   35
تعریف  آن«  به  و خدمت  اقتصاد جهانی  مدیریت  را مراکزی »برای  توکیو  و  لندن 
می کند. تمرکز نهادها، شرکت ها و بازارهای معظم مالی و سرمایه گذاری وجه بارز 

این گونه شهرهاست.
36 Fernando Belaúnde Terry
37. Alan García Pérez

بود، آغاز گردید.)37(

برنامه های ریاضت نئولیبرالی از یک سو برای بورژوازی 
بین الملل که با اتکا به سرمایۀ مالی ثروت پرو را می مکید و بر 
دارایی خود می افزود، یک رویای فانتزی بازار آزادی بود و 
از سوی دیگر برای توده ها همچون کابوسی که در اواخر دهۀ 
1980 و اوایل دهۀ 1990 به هولناک ترین درجات تبارز خود 
رسید. بی کاری از 4.8 درصد در سال 1987 به 8 درصد 
در سال 1990 رسید، و در همان بازۀ زمانی کم کاری38 از 
35 درصد به 81 درصد افزایش یافت. )38( تقریباً 30 درصد  
پرویی ها قادر به مصرف کالری مورد نیاز روزانه نبودند.)39( 
آنهایی که در بخش غیررسمی اشتغال داشتند، از جانب ریاضت 
متحّمل ضربات سنگینی شدند، اما حّتی آنانی که به طور رسمی 
از آن متأثر گردیدند. در سال  استخدام شده بودند، نیز شدیداً 
1991 دستمزدها به 16 درصد سطح دستمزدهای سال 1980 
رسید، و دستمزد ماهانۀ کارگران بخش عمومی از 230 دالر 
در سال 1980 به 39 دالر در سال 1990 کاهش یافت.)40( 
افزون بر این وضعیت وخیم و مهلک »فوجیموری کمتر از 
یک ماه بعد از آغاز به کار دولت اش ]در 28 ژوئیه 1990[، 
التین  امریکای  تعدیلی  سیاست های شوک  شدیدترین  از  یکی 
تا آن زمان، حذف یارانه ها، لگام گشودن از افزایش قیمت ها، 
و قطع اکثر برنامه های دولتی طّراحی شده برای مساعدت به 
طبقات فرودست را در دستور کار قرار داد.«)41( ترکیِب از 
یک سو شرایط ساختی مشتمل بر زاغه های بسیار پرجمعیت 
تصفیه  آب  به  لیما  جمعیت  از  درصد   40 دسترسی  عدم  و 
شده یا سیستم فاضالب و از سوی دیگر انفجار متالقی فقر، 
داد.)42(  امکان ظهور  اپیدمیک وبا در سال 1991  به شیوع 
اواخر  از  پس  غربی  نیم کرۀ  در  وبا  شیوع  مورد  اولین  این 
را  پرو  ریاضت  کابوس  وبا،  اپیدمی  بود.)43(  نوزدهم  قرن 
بدل  سرمایه داری  گذشتۀ  سنوات  زاغه های  از  دژاووئی  به 
اّما بورژوازی بین الملل مادامیکه فوجی شوک کذائی  ساخت. 
می توانست »600 میلیون دالِر مورد نیاز جهت بازپرداخت 
ساالنۀ بدهی به صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک 
و  دولتی  خدمات  قطع  طریق  از  را  اینترامریکن  توسعۀ 
اجتماعی حاصل نماید«)44(، سر بیدار شدن از خواب آسودۀ 

خود را نداشت.

در همان حال که شعِر رپ ِمُتدمن39 »پول حکومت می کنه/ 
روابط  نباشه...«40 مشخصاً  اگه پول  هیچی تکون نمی خوره 
توضیح  را  پرو  پیاپی  دولت های  و  بین الملل  بورژوازی  بین 
تضادهای  بر  مبتنی  متالقی  بحران  کانتکست  در  می دهد، 
ساختی، توده ها به طور روزافزون به سندرو لومینوسو روی 
طول  در  و   1980 دهۀ  اواخر  در  انقالبی  خشونت  آوردند. 
دهۀ 1990 لیما را درنوردید و به همان نسبت که نامعقولِی 
سرمایه خود را در فقر، گرسنگی و بیماری متجلّی می ساخت، 
نزد  دولتی،  قدرت  تسخیر  یعنی  پرو  کمونیست  حزب  هدف 
تعداد بیشتر و بیشتری از خلق معقول و منطقی می نمود. در 
اینجا من به بررسی روندی می پردازم که طی آن استراتژی و 

38 Underemployment
39Methodman
40Cash rules, still don’t nothin’ move but the money
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تاکتیک های سندرو در لیما بخش قابل توّجهی از پرولتاریای 
ساکن آلونک نشین های شهر را به یک خلق انقالبی بدل ساخت. 

جنگ طوالنی مّدت خلق و زاغه های لیما

امتداد شرقی شهر، دژ نخست  بزرگراه مرکزی در  منطقۀ 
خالل  در  بود.  لیما  کالن شهری  منطقۀ  در  سندرو  اصلی  و 
به عنوان  مرکزی  بزرگراه  محدودۀ   1970 و   1960 دهه های 
برای  تمرکزی  محل  سندرو  بر  عالوه  صنعتی،  کانون  یک 
سایر  توسط  قدرتمند  اعتصاب های  و  اّتحادیه ها  سازمان دهی 
آن  در  می شد.  محسوب  مائوئیست  و  مارکسیست  گروه های 
زمان سندرو در این اعتصابات تنها به طور جنبی و از طریق 
ای  اُبِرروس  ِد  )مویمنتو  ُموتس  یعنی  خود  وابستۀ  ارگانیسم 
تراباخادورس کالسیستاس(41 شرکت می جست. در اواخر دهۀ 
1970 صدر گونزالو در الکانتوتا42 ، یک کالج تربیت معلّم 
آنجا  در  و  می کرد  تدریس  مرکزی،  بزرگراه  منطقۀ  در  واقع 

کادرهای آیندۀ سندرو را عضوگیری می نمود.)45(

سندرو در اواخر سال های 1980 تمامی توّجه خود را به 
ناحیۀ آتِه ویتارته43 در امتداد بزرگراه مرکزی معطوف داشت و 
آن را به یک پایگاه حمایت توده ای در خدمت به تسّری فّعالیت 
خود به سراسر آلونک نشین های لیما مبّدل ساخت. در آن برهه 
تباهی  در  آته  تولیدی  بخش  در  کار  به  مشغول  پرولترهای 
بزرگ ترین  از  واحد  شش  می بردند.  به سر  فزاینده  فقری  و 
 1980 دهۀ  اول  نیمۀ  طی  ناحیه،  این  تولیدی  شرکت های 
ورشکسته شده و به دنبال آن بسیاری از کار بی کار گردیدند. 
اواخر  اعتصابات  پی  در  اّتحادیه ها  خشونت بار  سرکوب 
استخدام  متعاقباً  و  اّتحادیه ها  رهبران  اخراج  با   ،1970 دهۀ 
به موازات  یافت.  ادامه  مّوقت  قراردادهای  تحت  کارگران 
افزایش بی کاری و ناپایداری اشتغال، اقتصاد غیررسمی نیز 

در آته رشد و گسترش یافت.)46(

عالوه بر به وجود آمدن شرایط اقتصادی نضج یافته و آماده 
برای سندرو به واسطۀ ظهور تعداد فزاینده ای از پرولتاریای 
سلب مالکیت شده، وضعیت سیاسی نیز روزنه هایی را فراهم 
را  قانونی44  چپ  کارگری،  اّتحادیه های  سرکوب  می آورد: 
اقتصاد  رشد  همچنین  نمود.)47(  گرفتار  آشفته  وضعیتی  به 
سّنتی  ابزارهای  به  دسترسی  بدون  را  پرولترها  غیررسمی، 
رها  دولت  یا  کارفرما  با  شکایات شان  کردن  مطرح  برای 
ساخت)48(، و بدین ترتیب جنگ خلق به قطبی جّذاب تر برای 
توده ها تبدیل گردید. سندرو همواره در تشخیص و به تسخیر 
بورژوایی  هژمونی  آن ها  در  که  وضعیت هایی  درآوردن 

 )Movimiento de Obreros y Trabajodores Clasis- .  41
tas( MOTCجنبش طبقاتی کارگران و کارکنان.

42  La Cantuta
43 Ate Vitarte
Organized Left  44 که ترجمۀ تحت اللفظی آن »چپ سازمان یافته« 
طیفی  به  مقاله  طول  در  و  اینجا  در  مؤلف  اشارۀ  لیکن  می باشد.  منسجم«  »چپ  یا 
سیاسی  فعالیت  معمول  رویه های  حفظ  بر  اصرار  که  است  »چپ«  نیروهای  از 
بورژوادموکراتیک منجمله شرکت در انتخابات، پارلمانتاریسم، علنی گرایی، پایبندی 
با دستگاه های سرکوب گر دولت  یا قسمی  کامل  قانون و حتی همکاری  به چارجوبۀ 

دارند، لذا ترجیحاً از عبارت »چپ قانونی« استفاده گردید. 

خلق  توده های  شرایط  بهبود  در  سرمایه داری  ناتوانی  به  بنا 
قانونی  درون صفوف چپ  در  )به ویژه  بود  گردیده  تضعیف 
و ان جی اوها(، ماهرانه عمل می نمود. در اواخر دهۀ 1980 
سندرو در سه اّتحادیه از چهار اّتحادیۀ فّعال در امتداد بزرگراه 
را  مبارزه  کمیتۀ  کرد،  محکم  را  خود  پای  جای  مرکزی 
برای هماهنگی فعالیت های اّتحادیه ای برپا داشت و آن را با 

سازمان دهی محاّلت مسکونی پیوند داد.)49(

فّعالیت های اّتحادیه ای و اعتصابات تحت رهبری سندرو 
مشخص  شکایاِت  طرح  وقف  را  خود  توان  عمدۀ  هرگز 
به  خدمت  در  ابزاری  به مثابۀ  عوض  در  بلکه  نمی نمودند، 
برای  عملی  تمرین  و  عضوگیری  انقالبی،  مبارزۀ  پیشبرد 
طول  عامدانه  سندرو  می رفتند.  به کار  بزرگ تِر  نبردهای 
را  آن  و  افزایش  نامحدود  زمانی  مّدت  به  را  اعتصاب  یک 
اغلب  می داد.  سوق  خشن تر  حّتی  و  میلیتانت تر  مسیری  به 
رهبران اّتحادیه هایی که در برابر جهت گیری انقالبی مبارزات 
کارگری قد علم می کردند، توسط سندرو مرعوب و یا ترور 
مائوسری  فیلیپ  چنانکه  اقدامات  این  تمامی  می شدند.)50( 
توضیح می دهد، منجر به یک تاثیر سیاسی بزرگ تر گردید:

»فشارهایی سنگین بر بخش های موجود برای اّتخاذ 
بخش های  از  بسیاری  داشت.  وجود  خشن  تاکتیک های 
توده ای سازمان ها در جناح چپ خود به رقابتی پرتنش 
جبهۀ  گروه های  طریق  از  شدند.  کشیده  سندرو  با 
اعتصابات  نظیر  تاکتیک هایی  سندرو  »کالسیستا«45، 
این  می داد.  ترویج  را  کارخانه ها  تسخیر  و  نامحدود 
پیروان  تاکتیک های  برابر  در  آلترناتیوی  تاکتیک ها 
گروه های مرتبط با ایزکی ِیردا اونیدا46 )چپ مّتحد( بود. 
بسیاری از اّتحادیه ها، انجمن های دهقانی و سازمان های 
آلونک نشین ها بر سر این دوراهی بودند که یا رادیکالیزه 
با  یا  و  نمایند  اتخاذ  تقابل جویانه  استراتژی های  و  شده 

احتمال تقلیل نفوذشان مواجه گردند.«)51(

تاثیرات بحران اقتصادی  نه تنها کارگران صنعتی آته از 
بلکه  بودند،  رنج  در  و  گردیده  دچار  ناپایدار  وضعیتی  به 
جمعیت دیگری از مهاجرین نیز در حال ورود به این ناحیه 
بود. در سال 1984، شهردار »چپ« گرای لیما، آلفونسو 
خانواده های  از  جنبشی  مرکزی  بزرگراه  امتداد  در  بارانتس47 
تعّرضاِت  داد.  سازمان  زمین  تصاحب  برای  را  بی خانمان 
غیرمجاز آلونک نشین های اطراف لیما را در دهه های 1960 
پدیده ای  آته  در  روند  این  اما  بود،  آورده  به وجود   1970 و 
نسبتاً جدید بود. یکی از نتایج ]این تعّرضات جدید در آته-م[، 
آلونک نشین  هوایکان48 بود که جمعیت آن از 22 هزار نفر در 
سال 1985 به 70 هزار نفر در سال 1990 افزایش یافت. 
سندرو این فرصت انقالبی ناشی از سکنی گزیدن مهاجران 
بودند،  گرفته  قرار  پرولتاریزه شدن  پروسۀ  تحت  که  جدیدی 
غنیمت شمرد، کادرهای خود را به هوایکان انتقال داد و از 
بهره جست.)52(  دانشجویان  تربیت  برای  محلّی  عنوان  به  آن 
45Classista
46. Izquierda Unida
47 Alfonso Barrrantes
48 Huaycán
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اجرا  به  هوایکان  در  را  شبانه  مسلّحانۀ  گشت  حتی  سندرو 
درآورد که عناصر تبه کار را لگام زده و آتوریتۀ کمونیستی 
سوی  از  شده  فراهم  ثبات  اهّمیت  می ساخت.)53(  برقرار  را 
چریک های کمونیست مسلّح برای کمیته هایی که تا آن زمان 
در برابر باندهای تبه کار و مأموران فاسد غالباً بی دفاع بودند، 
به مثابۀ یک قطب جاذب برای انقالب نباید نادیده گرفته شود. 
اعمال یک نظام اخالقی نوین در آلونک نشین ها در واقع یکی 
از علل رشد پایگاه حمایت توده ای حزب کمونیست پرو بود، 
و این حزب را قادر ساخت تا منجمله با توسل به روش های 
پذیرش  از  که  مرکزی49  از  گریز  نیروهای  با  خشونت آمیز 

آگاهی طبقاتی پرولتری تمّرد می جستند، تقابل ورزد.)54(

سکونت گاه های  به سوی  هوایکان،  تجربۀ  این  از  سندرو 
در  جدید  ارضی50  تعّرضات  اثر  بر  که  شده ای  تصّرف 
دهۀ  اواخر  در  کرد.  حرکت  سربرمی آوردند،  آته ویتارته 
که  داشتند  وجود  ناحیه  در  آلونک نشین   سه  و  »سی   1980
از این تصّرفات سرچشمه گرفته و قابل مقایسه با هیچ کدام 
حزب  نبودند.«)55(   1970 دهۀ  در  شده  برپا  زاغه های  از 

کمونیست پرو در آلونک نشین های جدیدتر، جایی که جمعّیت 
به تازگی از زیست روستایی به زیست شهری انتقال یافته بود، 
دولت بورژوایی و چپ قانونی هنوز راه نفوذی در میان مردم 
شده تر  تثبیت  آلونک نشین های  برخالف  و  بودند،  نکرده  باز 
در آن ها خدمات و زیرساخت ها منجمله سیستم های فاضالب، 
نداشت  وجود  یا  شرب  آب  به  دسترسی  و  زباله  جمع آوری 
یا بسیار ناچیز بود، مستحکم ترین پایگاه حمایت توده ای خود 
را یافت. )56( در اوایل دهۀ 1990 سندرو در حال کلید زدن 
نهادن  بنا  و  ارضی خود  تعّرضات  دقیق  و  هماهنگ  اجرای 
توضیح  در  مقاله  دوم  بخش  در  لیک  کنی   Centrifugal  forces   49
نیروهای گریز از مرکز چنین می نویسد: »نیروهای گریز از مرکز منجمله در درون 
شرایط حیات اقتصادی پرولتاریا عبارت اند از کارکرد ایدئولوژیک فّعال بورژوازی و 
سایر طبقات ارتجاعی در میان پرولتاریا و اشکال ماّدی ای که این کارکرد به خود می 
گیرد، سازمان ها و ایدئولوژی های اپوزوسیون با گرایشات غیرکمونیستی، و انبوهی 
از تعارضات اجتماعی در میان خلق که بورژوازی فّعاالنه به آن ها دامن می زند.« 
در ادامۀ بخش مذکور او این نیروها را در سه دستۀ محوری کارآفرینی بورژوایی، 

گانگستریسم و بنیادگرایی مذهبی مورد تحلیل قرار می دهد.
50Land invasion

بقاء  شیوه های  کمونیستی،  اخالقیات  که  بود  آلونک نشین هایی 
جمعی، و مبارزۀ خشمگینانه علیه تعّدیات دستگاه سرکوب گر 
دولت را مدل سازی می کردند؛ رائوکانا 51 در منطقۀ بزرگراه 
بود.)57(  آلونک نشین ها  نوع  این  از  برجسته  نمونه ای  مرکزی 
بسیاری  در  می آمدند،  آیاکوچو  از  تازگی  به  که  مهاجرانی 
روابط  پرو  کمونیست  حزب  طرفداران  و  اعضاء  با  موارد 
خانوادگی داشتند، و شبکۀ اجتماعی که این مهاجران در لیما 
برقرار می کردند، برای نشو و نمای شهری سندرو از اهّمیتی 
کارت  داشتن  لیما،  »در  که  آنجا  از  بود.  برخوردار  ویژه 
شناسایی انتخاباتی که در آن محل تولّد آیاکوچو درج گردیده 
بود، تضمینی برای دو هفته حبس در زندان های امنیتی پلیس 
و حتی شکنجه« بود، سندرو نقطۀ رجعتی منطقی برای این 

مهاجرین خاص به نظر می آمد. )58(

منطقۀ  در  توده ای  پایگاه  ایجاد  در  سندرو  توفیق  از 
سه  منطقه  این  به  مسلّحانه  مبارزۀ  آوردن  و  مرکزی  بزرگراه 
فعالیت های  آنکه  نخست  کشید.  بیرون  می توان  درس ضمنی 
به  بخشیدن  استحکام  و  ایجاد  امر  در  تعلیماتی  و  فرهنگی 

]سازمان دهی-م[ حزب کمونیست پرو در میان آلونک نشین ها 
نقشی قاطع ایفا نمود. از موسیقی، تئاتر و رقص محلّی برای 
تحکیم هویت و اشتراک انقالبی بهره گرفته می شد. در رابطه 
با نفوذ کمونیست ها به نظام آموزشی دولت بورژوایی، مایکل 
عمومی  مدرسۀ  »دو  سندرو  که  می کند  اشاره  بدان  اسمیت 
محلِّی اّتحادیۀ مّلی معّلمان در بزرگراه مرکزی را تحت کنترل 
خود داشت. تنها در آخرین سال زمامداری گارسیا، سندرو 
یکصد معلّم را در مدارس پرت افتادۀ آلونک نشین های بزرگراه 

مرکزی مستقر نموده بود.«)59(

دّوم، از آنجا که حزب کمونیست پرو نمی توانست در لیما 
بدان سبکی که در مناطق روستایی توفیق یافته بود، قلمرویی 
را آزاد ساخته و بدین ترتیب کمیته های خلق را برای به دست 
گرفتن حکومت برپا دارد، بنابراین استراتژی ها و تاکتیک های 
متفاوتی برای آوردن مبارزۀ مسلّحانه به درون شهر و اعطاء 
51 Raucana

بقایای حاصل از یک بمب گذاری 
سندریست ها
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ایجاد  به  سندرو  اقدام  لیما  در  نمود.  اتخاذ  توده ها  به  قدرت 
توده ای  خصلت  با  سازمان هایی   – وابسته«  »ارگانیسم های 
بیشتر نسبت به حزب پیشتاز، اّما در عین حال با عملکردی 
در راستای انقالب کمونیستی – برای چشاندن مّزۀ قدرت به 
بسیار  مساعی  اشتراک  و  مبارزه  طریق  از  اصلی  توده های 
تعیین کننده بود. در لیما، موتس )که پیشتر ذکر آن رفت( در 
میان پرولترهای کارکن و جنبش طبقاتی محّله )در اسپانیایی 
نقش  این  ایفاء  به  آلونک نشین ها  سکنۀ  میان  در  ام سی بی(52 
زنان  به ویژه  وابسته،  ارگانیسم های  این  درون  در  پرداختند. 
قدرت یافتند تا از نقش های جنسیتی سّنتی گسست نموده و به 

رهبران مبارزۀ انقالبی تبدیل گردند.)60(

در امر آوردن مبارزۀ مسلّحانه به شهر، حزب کمونیست 
آلونک نشین ها،  به  نسبت  حکومت  غفلت  از  توانست  پرو 
ببرد. بهره  آنها  درون  در  پلیس  پاسگاه های  کمبود  منجمله 
پایتخت  در  دولت  سرکوب گر  دستگاه  حال  این  با  اّما   )61(
متمرکز بود و فاصلۀ چندانی با آلونک نشین های شهر نداشت. 
سازمان دهی  کلّی  به طور  چرا  که  است  آن  توضیح دهندۀ  این 
تخریب،  اشکال  در  بیشتر  لیما  در  سندرو  نظامی  عملیات 
ترور و بمب گذاری تبارز می یافت تا حمله به پایگاه های پلیس 
باید تاکید نمود که این اَشکال  اینجا  و گشتی های نظامی. در 
توده ای  حمایت  پایگاه  یک  مستلزم  شهری  انقالبِی  خشونت 
متحّرک  نظامی  کادرهای  اعجاب آور  لجستیک  و  بود  بالنده 
شهر  پیرامون  و  داخل  در  بمب(  نظیر  تجهیزاتی  تأمین  )و 
شاهکاری از این مشارکت توده ای محسوب می شد. سندرو در 
مواردی نظیر آنچه پیش تر در رابطه با هوایکان بدان اشاره 
شد، به هر نحوی که شده راه هایی برای در پیش گرفتن فّعالیت 
آشکار تر دستجات چریکی در میان توده ها می یافت. آته ویتارته 
ارتباط  خود  پیرامون  روستایی  منطقۀ  با  جغرافیایی  به لحاظ 
کوه های  و  دّره ها  به  را  آن  که  گذرگاه هایی  منجمله  داشت، 
مجاور مّتصل می ساخت و از این رو دارای »زمینه ای ایدئال 
برای انتقال میان اشکال عملیات چریکی شهری و روستایی« 

بود.)62(

از  می توان  که  درسی  سّومین  به  را  ما  نکته  همین 
رهنمون  آموخت،  مرکزی  بزرگراه  در  سندرو  فّعالیت های 
کمونیست  حزب  استراتژیک زبردستانۀ  بهره گیری  می سازد: 
پرو از شرایط جغرافیایی برای رفتن از مناطق حاشیه ای پرو 
به مناطقی که حاشیه را به مرکز قدرت مّتصل می سازد، یا 
زمینه سازی  به منظور  استراتژیک  قّوت  نقاط  سایر  به  توّسل 
با  رابطه  در  اسمیت  مایکل  سیاسی.  قدرت  تسخیر  برای 

آته ویتارته می گوید:

اهّمیت  اقتصادی،  و  نظامی  به لحاظ  ناحیه  »این 
انسداد53  نقطۀ  ]آته ویتارته-م[  استراتژیک روشنی دارد. 
منابع آب و برق لیما است. تاسیسات برق آبی و حرارتی 
و  می کنند  تولید  را  لیما  انرژی  درصد   60 تقریباً  آن 
خطوط انتقاِل مجموعۀ برق آبی مانتارو54 در آنِد مرکزی 

52 . MCB )Movimiento Clasista Barrial(
53 . Chokepoint
54 Mantaro hydroelectric complex

با گذر از ناهمواری های این دّره مابقی انرژی مورد نیاز 
پایتخت را تامین می نماید. اقالم مهم و اساسی نظیر مواد 
معدنی، فلزات و مواد خوراکی نیز از طریق محورهای 
حمل و نقل  پایتخت-م[  ]به درون  آته ویتارته  مواصالتی 

می گردند.« )63(

کارگرِی  در محاّلت  سندرو  فّعالیت  گسترش  این رو  از 
زاویۀ  روستایِی  شهرک های  و  آلونک نشین ها  شده تر،  تثبیت 
شرقی لیما بخشی از توسعۀ توان آن برای محاصرۀ مرکز 
قدرت بورژوایی و برپایی قیام نهائی برای تسخیر قدرت بود.

سندرو  به  شهر-م[  شرقی  زوایۀ  بر  ]تسلط  به عالوه، 
نقطه ای برای ورود به زوایای شمالی و جنوبی لیما عرضه 
آلونک نشین های  مرکزی،  بزرگراه  برخالِف  ولی  می داشت. 
برپا   1980 دهۀ  از  پیش  عموماً  که  لیما  جنوِب  و  شمال 
با  و  داده  تشکیل  را  قانونی  چپ  باروی  و  برج  بودند،  شده 
ارتباط  در  دولتی  اجتماعی  خدمات  برنامه های  و  ان جی اوها 
بودند. از این رو ما در اینجا به بررسی این موضوع خواهیم 
پرداخت که چگونه سندرو قادر گردید بخش هایی از توده های 
این آلونک نشین ها را از توهم توسعۀ وعده داده شده از سوی 
چِپ قانونی و دولت/ان جی اوها رویگردان ساخته و به راه  حل 

انقالب کمونیستی جلب نماید.

ال سالوادور55،  ویا  خصوص  این  در  نمونه  برجسته ترین 
لیما است  آلونک نشینی در زاویۀ جنوبی منطقۀ کالن شهری 
که به طور رسمی و در سایۀ حمایت رژیم نظامی والسکو56 
دهۀ  در  آلونک نشین  این  گردید.  تاسیس   )1975-1968(
مّتحد  چپ  توسط  بدل گردید و  قانونی  به سنگر چپ   1980
و   1970 دهه های  در  ریاضتی  امواج  وقتی  می شد.  اداره 
1980 لیما را درنوردید، به لطف سازمان دهی محلّی، توّجه 
چپ مّتحد حاکم به عرضۀ رفرم های اجتماعی و داشتن روابط 
شیر«  لیوان  »برنامۀ  نظیر  ان جی اوها،  و  دولت  با  حمایتی 
دادن  برای  مّتحدی  چپ  شهردار  بارانتس،  سوی  از  )تالشی 
آشپزخانه های  و  لیما(  کودکان  به  شیر  لیوان  یک  روزانه 
سوپ، وضعیت ویا ال سالوادور نسبت به سایر زاغه ها اندکی 
بهتر بود.)64( اّما با پدید آمدن شکاف هایی بر دیوارۀ اندرونی 
در  تا  گردید  قادر  پرو  کمونیست  حزب  بورژوایی،  هژمونی 
سال های واپسین دهۀ 1980 در میان توده های ویا ال سالوادر 

جای پایی برای خود بیابد.

را  خود  خانه های  ویا ال سالوادور،  جمعیت  اکثریت  اوالً، 
اّما 27 درصد جمعیت  بودند.  کرده  بنا  دهۀ 1980  از  پیش 
سال 1984 این آلونک نشین، بعد از تعّرضات ارضی جدید در 
آن سکونت یافته بودند. برخالف سکونت گاه های تثبیت  شده ، 
این جمعیت تازه وارد عموماً محروم از زیرساخت، دسترسی 
به خدمات دولتی، داشتن سند زمین های محل سکونت و حّتی 
قرار گرفتن در ذیل هژمونی چپ قانونی و ان جی اوها بودند. 
این ]تضادهای میان وضعیت سکنۀ جدید و قدیمی-م[ همچنین 
به معنای نوعی انشقاق طبقاتی در درون ویا ال سالوادور بود. 
وانگهی جمعیت کل این آلونک نشین به سرعت رشد می یافت و 

55 Villa El Salvador
56Juan Francisco Velasco Alvarado
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از 168هزار نفر در سال 1984 به 260 هزار نفر در سال 
1993رسید. – و این یعنی سکنی گزیدن مهاجرین جدید و نیز 

تعداد کثیری از جوانان در این زاغه. )65(

ثانیاً، چپ مّتحد ائتالفی از چپ گرایان قانونی متنوع بود، و 
از آنجا که بزرگ ترین مهارت »چپ« دامن زدن به منازعات 
ُخرد در میان خرده بورژوازی است، به طور فزاینده ای بر اثر 
گردید.  آسیب  دچار  خود-م[  ]درونی  تخاصم آمیز  رقابت های 
به عالوه انشقاق طبقاتی و تضادهای اجتماعی در میان توده ها 
ال سالوادور-م[  ]ویا  جمعیت  میان  در  کشمکش هایی  به  منتج 
گردید.)66( در اینجا بد نیست به این نکته اشاره کنیم که در عین 
حال که ویا ال سالوادور به مثابۀ مدلی از خودمدیریت اجتماعی 

با مداخلۀ محدود دولتی مورد تحسین بود،)67( آنچه 
شیفتۀ  را  نئولیبرال ها  و  ان جی اوها  »چپ«،  که 
راستای  در  آنان  مساعی  بود،  کرده  زاغه  این 
دار  سند  طریق  از  آن  اهالی  ساختن  خرده بورژوا 
اقتصادی  بنگاه های  دائرساختن  و  زمین ها،  کردن 
کوچک و پارک صنعتی برای تسهیل کسب و کارهای 
همواره  خرده بورژواسازی57  امر  بود.)68(  کوچک 
بدین نحو پیش می رود که در  طی آن عّدۀ معدودی 
پیشرفت می کنند، در حالیکه اکثریت توده ها بیشتر 
و بیشتر در فقر فرو رفته و به صفوف پرولتاریا 
آنتاگونیسم های  طبقاتی  انشقاق  و  می شوند،  ملحق 

طبقاتی نوین را به وجود می آورد.)69(

اقتصادی  بحران  که  تکانه هایی  کنار  در  ثالثاً، 
تدابیر  آورد،  وارد  لیما  به  دهۀ 1980  اواخر  در 
ریاضتی چپ مّتحد را در مدیریت و سازمان دهی 
توده ها  به  اجتماعی  رفاه  عرضۀ  برای  عمومی 

کامالً ناتوان ساخت.)70( حّتی در میانۀ دهۀ 1980 بنا به یک 
سرشماری از ویا ال سالوادور، 46 درصد جمعیت آن کم کار 
و 16 درصد آن بی کار بودند. همچنین »در حدود 43 درصد 
سوءتغذیه  از  نشانه هایی  ناحیه،  این  در  شده  متولّد  نوزادان 
حکمرانی  که  ترتیب  همان  به  پس  می شد«.)71(  مشاهده 
تّوهم  ان جی اوها  و  اجتماعی  خودمدیریتی  »چپ« گرایانه، 
اصالحات را در میان جمعیت پراکنده بودند، این توّهم میرفت 

تا به واسطۀ دست واقعی اّما نامرئی سرمایه افشاء گردد.

آمده  به وجود  شکاف های  این  به درون  لومینوسو  سندرو 
در دیوارۀ اندرونی هژمونی نفوذ نمود. در وهلۀ اول بر روی 
نمود و مشخصاً  تمرکز  ویا ال سالوادور  سکونت گاه های جدید 
به  سندرو  آنجا  در  یافت.  به موفقیت دست  پاچاکاماک58  در 
تعّرضات ارضی مهاجران ملحق گردید، مبارزه برای تصّرف 
زمین را رهبری کرد و حّتی مواضعی را در شورای محلّه 
به دست آورد. سندرو از طریق سازمان دهی مخفیانه و بی سر 
و صدا پایگاهی مستحکم بنا نهاد و سپس آنگاه که مبارزات 
بر سر نیازهای اساسی توده ها فوران نمود، درست به مانند 
اعتصابات منطقۀ بزرگراه مرکزی، دست به کار رادیکالیزاسیون 
این  این مبارزات شد.)72( رادیکالیزاسیون مبارزات توده های 

57 Petty-bourgeosification
58 Pachacamac

اّول،  می گرفت:  قرار  هدف  دو  به  خدمت  در  آلونک نشین 
کشمکش های محلّی را به جنگ خلق پیوند می زد و مبارزات 
مشخص را در امر کالن تر تسخیر قدرت دولتی ادغام می نمود.
)73( دّوم، رقبای سندرو به ویژه چپ قانونی را منزوی می ساخت؛ 
چرا که هدف مبارزۀ طبقاتی در آلونک نشین های جدید، حاکمان 
چپ مّتحدی بودند که نمی توانستند یا نمی خواستند ضروریات 
اّولیۀ معیشت انسانی را در این آلونک نشین ها برآورده سازند. 
با  سندرو برنامه های رفاه اجتماعی تحت تصّدی »چپ« را 
عنوان اینکه انباشته از فساد و پارتی بازی هستند، مورد حمله 
قرار می داد. و از آنجا که در اواخر دهۀ 1980 و اوایل دهۀ 
1990 فساد و پارتی بازی در آشپزخانه های سوپ برای سکنۀ 
زاغه های لیما می توانست به قیمت مرگ و زندگی تمام شود، 

این حمالت در میان توده ها پژواکی مضاعف یافت. »چپ« 
به ویژه نظر به خصومت های دورنی، مستعد قرار گرفتن در 
معرض این حمالت بود، و بنا به بی اعتمادی دیرینه نسبته به 
نیروهای نظامی، در اکثر موارد رغبتی به فراخواندن دستگاه 

سرکوب گر دولت برای دفاع از خود نداشت.)74(

در  علنی  کامالً  به طور  سندرو   ،1990 دهۀ  اوایل  در 
به  را  خود  کاندیداهای  می زد،  عمل  به  دست  ال سالوادور  ویا 
بر  تهاجمی  به نحوی  و  می فرستاد  محلّی  سازمان   انتخابات 
قدرت خود در ضّدیت با چپ مّتحد پای می فشرد. وقتی چپ 
قانونی دست به مقاومت می زد و به ویژه وقتی طرِف دستگاه 
سندرو  به سادگی توسط  سرکوب گر دولت پرو را می گرفت، 
شهردار  معاون  مویانو59  النا  ماریا  می شد.  برداشته  میان  از 
تشکیل  از  حمایت اش  از  پس  مّتحد،  چپ  به  وابسته  و  ناحیه 
رونداها60 )»سازمان های دفاع محلّه« در برابر سندرو( در 
ویا ال سالوادور و به راه انداختن یک راهپیمایی رّقت انگیز پنجاه 
توسط  فوریۀ 1992،  مسلحانۀ  اعتصاب  علیه  نفرۀ »صلح« 
سندرو لومینوسو ترور شد. در آن زمان حزب کمونیست پرو 
باال  دسِت  ال سالوادور(  ویا  محلّۀ  حاکمۀ  )هیئت  کواِوس61  در 
را یافت و آن را به سوی اعتراضات مارس 1992 با مطالبۀ 

59 María Elena Moyano
60. Rondas
61. CUAVES
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خلع ید از حاکمیت شهرداری تحت تصّدی چپ مّتحد به سبب 
بابت  منجمله  اهالی،  نیازهای  برآورده ساختن  در  ناتوانی اش 
تصّرف زمین و صدور مجوز تاسیس یک پایگاه نظامی جدید 
در آن ناحیه، رهبری نمود. بدین ترتیب در اوج جنگ خلق، 
حزب کمونیست پرو موفق گردید حمایت توده ای قابل توّجهی 
به دست آورد و چپ قانونی را در درون برج و بارو و در 
زمینۀ »داستان موّفقیت« خودش در لیما به چالش بکشاند.

***

صدر  بازداشت  از  پرو پس  افول جنگ خلق در  علیرغم 
گونزالو در 12 سپتامبر 1992، دورۀ اوج گیری آن در اوایل 
دهۀ 1990 دربردارندۀ آموزه های بسیار مهّمی در رابطه با 
امکانات ابژکتیو انقالب و پراتیک های سوبژکتیو برای تبدیل 
اهداف  به  که  آنجا  تا  است.  انقالبی  واقعیات  به  امکانات  این 
ما در این مقاله بازمی گردد، نکتۀ حائز اهّمیت در رابطه با 
در  پایگاه  این  که  است  آن  لیما  در  سندرو  اجتماعِی  پایگاه 
و  به تازگی شهری شده  بود، عمدتاً  در حرکت  واقع طبقه ای 
با بی رحمانه ترین اثرات آنارشی اجتماعِی سرمایه و تعدیالت 
ریاضتی و ساختارِی دیکته شده، باالخص از سوی امپریالیسم و 
سرمایۀ مالی به مثابۀ مسّببین اصلی وضع نابسامان خود مواجه 
روندهای  در  خود  دادن  جای  از طریق  سندرو  بود.  گردیده 
رشدیابندۀ  آنتاگونیسم های  و  مالکیت  سلب  پرولتاریزاسیون، 
اعزام  دقیق تر  )به عبارت  سرمایه  تدابیر  و  طرح ها  مالزم 
کادرهای خود برای پیوستن به تعّرضات ارضی(، این پایگاه 
اجتماعی را پرورش داده و آمادۀ بهره برداری می ساخت. بدون 
کار در درون تحّوالت پیکربندی طبقاتی که به طرزی رادیکال 
می ساختند،  دگرگون  را  لیما  جغرافیایی  و  اجتماعی  فضای 
حزب کمونیست پرو هرگز قادر نمی گردید که جنگ خلق را 

به مرکز قدرت بورژوایی ببرد. 

پی نوشت های نویسنده:
11 انتشارات ( )مسکو،  یکم  جلد  آثار،  منتخب  کرد؟،  باید  چه  لنین، 

پروگرس، 1977(، صفحات 109 الی 110. در اینجا »جنبش طبقۀ 
کارگر« لنین را به »جنبش کمونیستی« تغییر دادم، زیرا در پرتوی 
قدرت پیشرانۀ کلّی چه باید کرد؟ و بحث من در بخش اّول مقاله برای 
در  انقالبی  طبقۀ  توصیف  هنگام  در  کارگر«  ترم »طبقۀ  نهادن  فرو 
بهتر  کمونیستی«  »جنبش  امروزه  امپریالیستی،  سرمایه داری  جامعۀ 

فحوای کالم لنین را می رساند.

21 الزم به تصریح است که هدف من در این مقاله نه ارائۀ یک »خط« (
قاطع دربارۀ پیروزی ها و شکست های این جنگ های خلق بلکه بررسی 
رابطه  در  چیزی  چه  گویای  آن ها  پیشروی های  که  است  مسئله  این 
پایگاه  یک  چگونه  و  می باشد،  معاصر  امپریالیستی  سرمایه داری  با 
بدل  انقالبی  خلق  یک  به  خلق،  جنگ های  این  جریان  در  اجتماعی 

می گردد.

31 ) }Thick description{ )ترم »توصیف پرمایه« )یا توصیف فربه-م
بر  نقدی  مقام  در  و  گیرتز  کلیفورد  مشهور  انسان شناس  از  برگرفته 
مقوالت  با  رابطه  در  به ویژه  کلّی گرایانه،  اعالمیه های  نارسایی های 
فرهنگی است. از این ترم به کّرات به مثابۀ یک ایراد پست مدرنیستی 
بر فراروایت ها، منجمله مارکسیسم استفاده شده است اّما همچنانکه مائو 
همواره متذّکر می شد، کمونیست ها باید جوانب مثبت ]هر مفهوم-م[ را 
اخذ نموده و جوانب منفی آن را دور بریزند. نگاه کنید به کلیفورد گیرتز 
»توصیف فربه: به سوی یک نظریۀ تفسیری از فرهنگ« در تفسیر 
فرهنگ ها )نیویورک، بیسیک بوکس، 1973( صفحات 3 الی 30.

41 صدر گونزالو نام سازمانی آبیمائل گوزمان رهبر حزب کمونیست پرو (
– راه درخشان بود.

51 ) Communist Party of Peru – Shining Path در انگلیسی
و در اسپانیایی به اختصار PCP-SL. }در این نوشته عبارات حزب 
شکل  در  حتی  یا  لومینوسو  سندرو  و  درخشان  راه  پرو،  کمونیست 
به کار رفته اند. –  سندرو همه در مفهوم مترادف یکدیگر  مختصرتر 

توضیح مترجم{

61 مایکل ل. اسمیت، »استراتژی شهری راه درخشان: آته ویتارته« در (
سنت  )نیویورک:  پاملر  دیوید اسکات  ویراستاری  به  پرو،  درخشان  راه 

مارتینز پرس، 1992(، صفحات 132 الی 133.

71 همان، ص 142.(

81 همان، ص 134.(

91 سینتیا مک کلینتاک، جنبش های انقالبی در امریکای التین، اِف اِم اِل اِن (
موسسۀ  انتشارات  دی سی.:  )واشینگتن  پرو  درخشان  راه  و  اِل سالوادور 

صلح ایاالت متحده، 1998(، صفحات 65 الی 66.

101 اسمیت، ص 142.(

111 دبورا پوله و گراردو رنیکوئه، پرو: زمانۀ هراس )لندن: بوروی امریکای (
التین، 1992(، صفحه 65.

121 مک کلینتاک، جنبش های انقالبی در امریکای التین، صفحات 87 الی (
.88

131 همان، ص 88.(

141 در ( نگرانی  این  رشد  نمونه  به طور  که  نقل قول ها  از  تعدادی  برای   
میان متخصصین بورژوا را نشان می دهد، نگاه کنید به مک کلینتاک، 
جنبش های انقالبی در امریکای التین، صفحات 9 الی 10. یا حتی بهتر 

از آن، فیلم فرار از اِل اِی.

151 »مصاحبه با صدر گونزالو«، ترجمۀ انگلیسی )برکلی: کمیتۀ حمایت (
)به  بار  اولین  مصاحبه  این   .37 صفحۀ   )1991 پرو،  انقالب  از 
این زمینه،  ِال دیاریو )ژوئیۀ 1988( منتشر شد. در  اسپانیایی-م( در 
باریوها به زاغه هایی در لیما اتالق می شود که از تاسیس آن ها مّدت 
که  جایی  دارند؛  قرار  شهر  مرکز  در  به خصوص  و  گذشته  زیادی 
به  و  دارند  مستحکم تری  بنای  که  می کنند  اجاره  خانه هایی  پرولترها 
زیرساخت های شهری متصل هستند؛ این زاغه ها بخش نسبتاً کوچکی 
از کل بناهای مسکونی لیما را تشکیل می دهند. در مقابل، باریاداها یا 
پوئبلوس یُوِونس به سکونت گاه های تصّرف شده ای اتالق می گردد که از 
طریق تعّرض ارضی )عموماً به طور غیرقانونی( و ساخت و سازهای 
شهری  زیرساخت های  به  غالباً  گردیده اند،  ایجاد  مسکن  غیررسمی 
متصل نبوده و تقریباً در کمربند حاشیه ای مرکز شهر واقع گردیده اند.

161 )-1970 لیما،  دولت:  و  سیاسی،  مشارکت  شهری،  فقر  دی یِتز،  هنری 
1990 )پیتسبورگ: انتشارات دانشگاه پیتسبورگ، 1998(، صفحۀ 3.

171 دی یتز، ص 64.(

181 ) 174 صفحات  التین،  امریکای  در  انقالبی  جنبش های  مک کلینتاک، 
الی 175

191 دی یتز، ص 64.(

201 همان، ص 50.(

211 مک کلینتاک، جنبش های انقالبی در امریکای التین، صفحات 182 و (
183. کسانی که خشونت جنگ خلق را نامّوجه می شمارند، شاید مایل 
تحت سرمایه داری  پروئی  دهقانان  زندگی روزمرۀ  به خشونت  باشند 

امپریالیستی نظری بیافکنند.

221 همان، ص 183.(

231 پوله و رنیکوئه، ص 66. اسمیت، ص 133.(

241 دی یتز، ص 66.(

251 در ( بین المللی«  نوین  کار  تقسیم  و  »لیما  ویلسون،  اَن  پاتریسیا 
به  اجتماعی،  سیاست های  و  جهانی  بازسازی  سرمایه داری:  شهر 
ویراستاری مایکل اسمیت و جو فیگین )نیویورک: باسیل بلک ِول 

اینس. 1987( صفحۀ 199.

261 همان، صفحات 204 الی 206.(

271 همان، صفحات 208 الی 209.(
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281 دی یتز، صفحۀ 74.(

291 همان، صفحۀ 61.(

301 در ( ابرشهرها  در  ابرمشکل«  و  ابرشهر  »لیما،  ریوفریو،  گوستاوو 
انتشارات  )نیویورک:  گیلبرت  الن  ویراستاری  به  التین،  امریکای 

سازمان ملل، 1966(، صفحۀ 158.

311 نگاه کنید به هرناندو دِسوتو، راه دیگر: پاسخ اقتصادی به تروریسم (
)نیویورک، بیسیک بوکس، 1989(. دسوتو رئیس موسسۀ آزادی و 
بود که در سال 1991  توسط سندریست ها  اتاق فکری  دموکراسی، 

بمب گذاری گردید.

321 ریوفریو، ص 158.(

331 دی یتز، صفحات 87 الی 88 و صفحۀ 100.(

341 راه ( در  پرو«،  مورد  و  انقالب  »نظریه های  مک کلینتاک،  سینتیا 
درخشان پرو، به ویراستاری دیوید اسکات پاملر )نیویورک: انتشارات 

سنت مارتین، 1992(، صفحه 234.

351 مواضع ( تسخیر  بر  مالحظاتی  گونزالو،  و  »گرامشی  لِیک،  کنی 
رولوشنری  تئوریک  نشریۀ  آپرایزینگ،  اندرونی هژمونی«،  در  نبرد 
اینشنتیو، شمارۀ پنجم )بهار 2014(: صفحات 22 الی 31. }ترجمۀ 

فارسی این مقاله در شمارۀ دوم همین نشریه منتشر گردید.-م{

361 سیاست ( و  توسعه  نظامی:  حاکمیت  حتت  دولت  مائوسری،  فیلیپ 
سازی در پرو )بولدر، کو: وست ویو پرس، 1996(، صفحۀ 43.

371 برای این جمع بندی مختصر، فصل 3 کتاب مائوسری مأخذ قرار گرفته (
است.

381 دی یتز، ص 65.(

391 همان، ص 58.(

401 التین، صفحات 166 ( امریکای  در  انقالبی  جنبش های  مک کلینتاک، 
و 187.

411 دی یتز، ص 62.(

421 ) 193 صفحات  التین،  امریکای  در  انقالبی  جنبش های  مک کلینتاک، 
الی 194.

431 پوله و رنیکوئه، ص 24.(

441 همان، ص 22.(

451 اسمیت، صفحات 129 الی 131.(

461 همان، صفحات 135 الی 136.(

471 همان، صفحات 135 الی 136.(

481 در ( رژیم  تغییر  اقتصادی  و  سیاسی  »ریشه های  کَِمرون،  مکسِول 
پرو: هیجدهم برومر آلبرتو فوجیموری« در دخمۀ پرپیچ و خم پرو: 
سیاست، جامعه، اقتصاد، به ویراستاری مکسول کمرون و فیلیپ 
ایالتی  دانشگاه  انتشارات  پی.ِای:  پارک،  )یونیورسیتی  مائوسری 

پنسیلوانیا، 1997(، ص 42.

491 اسمیت، 139.(

501 همان، صفحات 140 الی 141؛ مائوسری، ص 172.(

511 مائوسری، ص 71.(

521 اسمیت، ص 137.(

531 پوله و رنیکوئه، صفحات 90 الی 91.(

541 امریکای ( در  انقالبی  جنبش های  مک کلینتاک،  137؛  ص  اسمیت، 
التین، صفحات 291 الی 292.

551 اسمیت، صفحات 138 الی 139.(

561 مائوسری، ص 126.(

571 سیمون استرانگ، راه درخشان: ترور و انقالب در پرو )نیویورک: تایمز (
بوکس، 1992(، صفحات 260 الی 263.

581 اسمیت، صفحات 133 الی 134.(

591 اسمیت، ص 141.(

601  پوله و رنیکوئه، ص 40.(

611 همان، صفحات 87 الی 88.(

621 اسمیت، ص 129.(

631 همان، صفحات 128 الی 129.(

641 جو ماریا بِرت، »راه درخشان و نبرد قطعی در باریاداهای لیما: مورد (
ویا ال سالوادور«، راه درخشان و راه های دیگر: جنگ و جامعه در 
و  )دورهام  اشترن  ج.  استیو  ویراستاری  به   ،1980–1995 پرو، 
و  الی 269  دانشگاه دوک، 1998(، صفحات 268  انتشارات  لندن: 

275 الی 279.

651 همان، صفحۀ 282.(

661 همان، صفحات 278 الی 280.(

671 مائوسری، ص 98.(

681 برای آشنایی بیشتر با »پارک صنعتی« نگاه کنید به برت، صفحۀ 286.(

691 با ( رابطه  در  تجربی عالی  و  تحلیلی  نظری،  تبیین  برای یک 
این واقعیت، نگاه کنید به لنین، توسعۀ سرمایه داری در روسیه 

)مسکو، انتشارات پروگرس، 1977(

701 برت، صفحات 286 الی 287.(

711 مائوسری، ص 98.(

721 برت، ص 283.(

731 مائوسری در صفحۀ 124 توضیح می دهد که »در نظر گرفتن (
توانایی سندرو برای ادغام این کشمکش ها در یک استراتژی 
ملّی که به چالش کشاندن دولت در جامعه را نشانه رفته بود، 
به توضیح چگونگی بسط سریع طغیان بسیار کمک می کند.«

741 برت، صفحات 281 الی 282، 285، 287 الی 288 و 292؛ (
صفحات  التین،  امریکای  در  انقالبی  جنبش های  مک کلیناک، 

296 الی 297.

751 برت، صفحات 288 الی 291.(

761 همان، صفحات 293 الی 294.(
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درد  درباره  رمانی  لندن،  عبدهلل” چاپ 2012_  “کوت  رمان 
ورنج یک ملت است، آینه ای در برابر خود ودیگری، وتوصیف 

صریح وبي پرده یک دوران فراموش شده!

رمان “کوت عبداهلل”؛ نوشته “عمار تاسایی” نویسنده اهوازی 
اولین رمان نگاشته  که اکنون در کشور نروژ به سر می برد؛ 
شده با دید و نگرش یک ملت نسبت به خود و دیگری در 
اهواز است. رمانی است که با زبان و محوریت سوژه عرب و 
همچنین تأکید بر بعد فرهنگی وسیاسی واجتماعی جامعه به 
حاشیه رانده شده و قرباني گفتمان دگرستیز حاکمیت سیاسی 

و اقتصادی مرکز در ایران می باشد. 

نوشته ای  یا  تاکنون هیچ مقاله ای  رمان »کوت عبداهلل« که 
یک  جز  )به  است  نکشانده  بررسی  و  نقد  به  را  آن  جدی 
مقاله توصیفی از دیگر نویسنده اهوازی جابر احمد !(، نقطه 
عطفی در جریان ادبی مدرن عرب اهواز است که با تاکید بر 
زبان و شاخصه هاي بومی، و همچنین گسستن از نمودهای 
ادبی مرکزگرا و به چالش کشیدن آن، خواهان تبلور ادبیاتی 
مستقل و منتقد برای جامعه عرب اهواز است. گرچه نویسنده 
ایران و دایره سانسور امنیتي توانست یک  از  رمان با خروج 
مرحله تاریخی مهم، چه از نظر سیاسی- اقتصادی، و چه از 
و  بکشد؛  تصویر  به  صراحت  به  را  فرهنگی  اجتماعی-  نظر 
خوانده  اهواز  در  کمتر  مختلف  دالیل  به  رمان  این  اینکه  با 
نویسندگان »اصالح طلب« عرب  از سوي  و  بررسی شد،  و 
رمانی با زمینه ایدئولوژیک و هدفمند تعریف شده است، اما 
اهمیت خود را به عنوان یک سند و گزارش واقعی از دید یک 
فعال مدنی وسیاسی آن هم در »دوره اصالحات«، از دست 

نمی دهد. 

کوت عبداهلل از نظر فنی خالی از نقص وعیب نیست، اولین 
تجربه نویسنده و جامعه نویسندگی عرب در زمینه رمان مدرن 
است، اما آنچه در این برگ در صدد تبیین آن هستیم؛ طریقه 
نگرش نویسنده به مثابه یک فعال مدنی به مسائل مربوط به 
رفتار حکومتی در غصب زمین های کشاورزان  ملت عرب و 
فارس ستیزی، تحقیر، سلب  بافت جمعیتی، غیر  تغییر  عرب، 

مالکیت، فقر، و بسیار مسائل دیگر می باشد. 

“ناجی السرحان” قهرمان شکست خورده محله کوت عبداهلل 
همه چیز را از دید یک فعال برآمده از حاشیه ها می بیند)می توان 
این دید را به بیشتر فعاالن عرب معاصر نیز نسبت داد(، وی  
مثل جغرافیاي وجودي خویش حاشیه ها را می نگرد، چیزهایی 
را می داند که همکاران وی در شرکت صنعت نیشکر نمی 
بینند یا به میل خود خواهان دانستن آن نیستند. حاشیه شهر 
مردمی  خیزش  در  عبداهلل_شیلنگاباد_مالشیه(  )کوت  اهواز 
دوره موسوم به اصالحات و گشایش نسبی سیاسی و فرهنگی، 
کانون آگاهی ملی عرب ها به شمار می رفتند! تضاد طبقاتی 
موجود در بطن گفتمان ملی عرب ها در آن دوره حاشیه شهر 
را در راس فعالیت قومی قرار می داد. کوت عبداهلل که بیشتر از 
جنگ زده ها و سلب مالکیت شدگان شرکت کشت و صنعت 
نیشکر تشکیل می شد، ناجی_عمار با دیدی توانا به بررسی 
از همکارش  ناجی  پردازد.  آن می  نسل های ساکن  دیدگاه 
می پرسد قبل از این شرکت “صنعت نیشکر” اینجا چه بوده 
فضاي  تا  مي رود  همکارش  لوحانه  ساده  جواب  با  و  است؟! 
دیگری را پیش خود مجسم کند: مزرعه های بزرگ و سرسبز؛ 

صدها روستای کهنه که مردمانش هیچ وقت تصور کنده شدن 
از زمین آبا و اجدادیشان را نداشتند، و او که اینک از ترس 
تا  کند  را سرکوب  خود  احساسات  و  زبان  و  باور  باید  اخراج 
نان آور خانواده بدبختی باشد که جز ناجی ناجی دیگری ندارد. 
ناجي رنج مي برد، او نماد جوانان عرب هم دوره خویش است، 
جواناني که در محله های فرودست اهواز به امید دست یافتن 
بیهوده گی  تا  می افتند  انتخاباتی  نمایندگان  دنبال  به  کار  به 
کار و خیالبافی های خویش را با پیروزی نماینده این محالت 
بیابند. یا مثل ناجی علی رغم دست یافتن به کار با وجدان 
مبارزه  فکر  به  و  درافتند  حاکم  ستیز  دگر  دستگاه  و  جمعی، 

حتی به قیمت جان و کار و وطن خویش! 

تشخیص  حکومتی  مسئوالن  چهره  بر  را  ها  نقاب  ناجی 
نزد  سیاست  بحث  از  واهمه  و  ترس  که  همان طور  می دهد، 

آنان که قربانی خود سیاست شده اند. 

نمونه  از  دیگری  چهره  داستان،  شخصیت  دیگر  »یوسف« 
ناسیونالیست،  یوسف  می کشد،  تصویر  به  را  عرب  فعاالن 
روشنفکر، صریح و مستقل است. در محله »گلستان« یکی 
سر  بر  دیگران  با  می کند،  زندگی  اهواز  مرفه  محله های  از 
آرمان های خویش در می افتد، در محیط کار خودسر عمل 
کنشی  هیچ  که  کارمندانی  دیگر  به  اهمیتی  هیچ  و   می کند 
بی پرده  یوسف  نمی دهد.  ندارند  خویش  وضعیت  برابر  در 
عمل می کند، غم نان ندارد، دغدغه کار و منصب ندارد، نماز 
یاد  دشواری ها  در  را  خدا  ناجی  نمی گیرد،  روزه  و  نمی خواند 
یوسف  اما  دارد،  ایمان  طبقاتی  مبارزه  به  و  می کند، چپ گرا 
روی دیگر اوست، تنها دغدغه او مبارزه با » اشغالگر« است، 
عضو تشکیالت سری است، و به هر صورت می خواهد ناجی 

را جذب تشکیالت خود کند. 

نمایان  را  عرب  سیاسی  جامعه  درونی  تضاد  خوبی  به  نویسنده 
می کند، تقابل یوسف و ناجی، ناسیونالیسم مرفه ملی گرا که انگیزه 
طبقاتی ناجی را عاملی برای تحریک احساسات قومی او می داند، 
نپرسید که یوسف  از خود  ناجی فرودست چپ گرا که هیچ وقت  و 
با چه حمایتی چنین ساده به استخدام شرکت درآمد و چرا مثل او 
برای حفاظت از کارش کاری نمی کند! تقابل »گلستان« و »کوت 

عبداهلل«، عرب و فارس، شرکت و بازار محلی و...

»نجار«،  »ناجی«،  »یوسف«،  »رجب«،  »هاشم«؛ 
»فرید«،«عموی ناجی«، »رئیس شرکت«، »همکار لر« و... 
همه نماینده طبقه خاصی از جامعه هستند که مدام در مقابل 
یا  حذف،  جایگزین،  خواهان  کدام  هر  و  می گیرند  قرار  هم 
مقابله با دیگری هستند. اما ناجی همه را ضد وجود خویش 
می بیند، از همه واهمه دارد، به هیچکس اعتماد ندارد، حتی 

نزدیکترین دوستان خود را! 

شکل  به  اما  است،  اطرافیانش  و  خود  آزادی  دنبال  به  او 
تراژدیک رهایی خویش را در شرکتی که خود عامل نابودی 
او  بروی  رو  دیگر  فرصتی  عشق  می جوید،  اوست  مردم 
مادر  است،  شده  دیر  خیلی  رهایی  برای  اینبار  اما  می گذارد، 
خزعل مرده است و او باید خود را برای فرار از هرآنچه ازآن 
اوست آماده کند. رمان کوت عبداهلل روایتی است دردناک، که 
تجربه چند نسل از جوانان عرب اهواز را به نمایش می گذارد.
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 1328 روایتی  به  یا   1332 سال  در  )متوفا  نصرک  های  ترانه  سایه ی 
بندرعباس  بر موسیقی مردمی  نیز  پِس سال ها هنوز  از  بندرعباس(  در 
و  بازتولید  در  او  های  ترانه  ماندگاری  و  تاثیرگذاری  می کند.  سنگینی 
بازخوانی امروز آن نشان دهنده ی عمق زیبایی و اثربخشی این ترانه ها 
یکی  را  ابراهیم منصفی  اگر  نیز می باشد.  بندرعباس  در موسیقی مدرن 
از آغازگران موسیقی مدرن هرمزگان بدانیم تاثیرگذاری نصرک بر او و 
از خالل گفته  از نصرک، می توان  را  همچنین موسیقی نوین هرمزگان 

های او بهتر درک کرد.

ابراهیم منصفی در سال 13۴8 در گفت وگویی که در مجله ی فردوسی 
با سیروس طاهباز انجام داده است.)1( در پاسخ به این پرسش که پیش 
از آغاز شاعری تا هم اکنون، چه نوع پیوندی با شعر این سرزمین داشته 
اید؟ چنین پاسخ داده است »قبال باید توضیحی بدهم در باره شعر بومی 
بندرعباس که خود انگیزه ای بود برای سرودن من. ]بخشی از[ موسیقی 
اصیل بندری ریشه ی آفریقایی دارد و ارمغان اجداد زنگی و رنجور ماست 
که در عصر بردگی آن ها را به سواحل جنوب ایران آوردند. ریتم های 
تند و رقصاننده و در عین حال سوزناک موسیقی سیاه، آمیخته با ترانه 
های دلنشین بومی، شعر را در من مقدسانه، عزیز، پاک و خوب القا کرد. 
تصنیف های صد در صد محلی نصرک NASROK که بی شک قوی 
ترین و ماهرانه ترین ترانه سرای بندرعباس است، روح مرا به موزیک و 
شعر عاشق کرد. این مرد در خالل تصنیف هایش وقایع و جریان های 
از آغاز  زمانه را نیز ثبت می کرده…به هر حال پیوند من با شعر پیش 
سرودن، بیش از هر چیز با تصنیف های نصرک و سایر ترانه سراهای 

بومی دیگر بود«)منصفی، 13۴8 (

انعکاس صدای  ترانه های نصرک مانند سایر ترانه های مردمی همواره 
و خشم- و شادی- عشق  رنج-غم  و  درد  است.  بوده  مردم  توده های 

این  الینفک  جزء  رقیب…  معشوق،هجو  اعتراض-وصف  و  محبت 
موسیقی است.

موسیقی او بر ِگرد آواز می چرخد و تولید کننده و منشا زایش آواز نیز ترانه 
است. ترانه های او که گویا سواد خواندن و نوشتن نیز نداشته است و اگر 
داشته نیز بسیار ابتدایی و اندک بوده است. ظاهراً به صورت فی البداهه 
سروده می شده و سینه به سینه به نسل های بعد منتقل شده تا به روزگار 
ما رسیده است، با نام همان قوم یا گروه که روزگاری از تبار سیاه پوستان 
مهاجر بوده اند پیوند خورده و از طریق همین حوزه ی فرهنگی تا امروز 
با ساختار  یافته است. بدیهی است که ساختار موسیقی مردمی  استمرار 
تولید کننده ی موسیقی همخوانی دارد. این شیوه ی موسیقی –موسیقی 
آوازی- معیاری برای شناخت مساِئل فرهنگی و اجتماعی زمانه است و 

در موسیقی شناسی قومی کارکردی اجتماعی دارد.

محصول  موسیقی،  های  گونه  سایر  مانند  نیز  نصرک  مردمی  موسیقی 
شرایط جغرافیایی و اقلیمی خود است. بی تردید پیدایش بعضی از سازها 

مانند »زه زه«)) zeze (2ر.ک. ذوالفقاری، بی تا:7( که از ابداعات و ناشی 
لیوا، تخته، فلوت،  تنبوره،  یا نی جفتی،  از خالقیت نصرک بوده است، و 
قلم و … یا انواع دهل که در میان سیاه پوستان، سازی اسطوره ای و 
مقدس است- در طبیعت منطقه رشد کرده و در تکوین برخی از موسیقی 
ها، مانند همین موسیقی نقش بسزایی داشته و دارند. به سخن دیگر هیچ 
یک از شاخه های هنر به اندازه موسیقی علیرغم ذهنی بودن، عینی و 

وابسته به محیط طبیعی خود نیستند.

ای  توده  موسیقی  صرفا  نصرک  موسیقی  که  کرد  اضافه  باید  البته 
توده ای  موسیقی  از  زیرمجموعه ای  یا  گونه  بلکه  نیست  بندرعباس 
می دانیم،  که  چنان  را  مردم  توده ی  مفهوم  زیرا  است  آن  از  بخشی  یا 
شامل تمام اقشار بنیادی جامعه مانند روستاییان، دامداران، اهالی مناطق 
نیز  و صنعتگران…  پیشه  ماهیگیران، صاحبان  دریانوردان،  کوهستانی، 
از  بخشی  برساخته ی  و  برگرفته  موسیقی  این  که  در صورتی  می شود. 
طبقه ی کارگری بندرعباس بوده و ریشه در یک قوم با فرهنگ خاص 
خود دارد؛ گرچه بسیاری از مشترکات فرهنگی با دیگر انواع موسیقی نیز 

در آن به چشم می خورد.

وجه ممیزه ی موسیقی نصرک این است که این نوع از موسیقی، موسیقی 
مردمی است و نه مردم پسند)3(. موسیقی مردمی خود ادامه دهنده ی راه 
خود است و با همان شیوه نیز نوسازی، بازخوانی و بازتولید می شود اما 
موسیقی مردم پسند یا پاپیوالر یا بازاری و … نیاز به حمایت، حفاظت، 
سرمایه گذاری و … دارد و معموال پس از مدتی هم از گردونه ی مصرف 
به  نمی جوشد، سینه  فرهنگ خاصی  یا  قوم  متن  از  زیرا  خارج می شود، 
سینه انتقال نمی یابد و الزاما صدای همه ی آن قوم، جمعیت یا گروه را 
بازنمی تاباند و عوامل ابتدایی موسیقی در آن کمتر دیده می شود؛ فردیت 
و عشق و عالیق شخصی در آن داخل نمی شود)نک.حجاریان 1387 و 
کوثری 1389 (؛ در صورتی که موسیقی نصرک از درون جمع می جوشد، 
در جمع رشد کرده در جمع هم حل شده است و هرچند که سراینده و 
تولید کننده ی آن مشخص است، از جنس موسیقی “فولک” به شمار می 
آید. این موسیقی دارای ساختار ابتدایی و بدوی است و ساختمان پیچیده 
ای ندارد و در ردیف “موسیقی آوازی” قرار می گیرد و اگر سازی هم با 
آن نواخته می شود و با آواز و ترانه خوانی همراهی می کند، پیرو آواز و 
ندارد. همین  ای  کننده  تعیین  نقش  آن  در  و ساز  بوده  نواهای خواننده 
ویژگی ها و وابستگی آن به اقلیم و جغرافیای خاص منطقه است که از 
موسیقی او، زمینه و بستری یگانه برای نشان دادن جامعه ی بندرعباس 
در روزگار پیشین و ویژگی های زیست مندان منطقه ساخته است. از خالل 
موسیقی نصرک می توان به خوبی محیط فرهنگی، فقر، الگوهای زیستی، 
و  اقتصادی  اجتماعی، وضعیت  انحرافات  اجتماعی،  و  اختالفات طبقاتی 
حوادث و وقایعی که مردم منطقه با آن دست به گریبان بوده اند، پی برد 

و جنبه های گوناگون آن را بررسی نمود.
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در ترانه های نصرک نباید به دنبال بحور عروضی گشت زیرا غالبًا وزن 
عروضی ندارند و بنیادشان بر شماره ی هجاها است و اصطالحًا به “نثر 
ساده  ی ضربی” معروف اند. افزون برآن، این ترانه ها تصنیف بود و تصنیف 
قواعد شعری  اینرو  از  دارد؛  تعلق  به عامه ی مردم  برخالف شعر رسمی 
نیست،  اغماض  قابل  آنها  از  عدول  رسمی  شعر  در  که  دستوری ای  و 
تابع  موسیقی،  با  قرابتشان  نسبت  و  نشده  رعایت  چندان  تصنیف ها  در 
و  سروده ها  سایر  مانند  نیز  نصرک  تصنیف های  در  است.  آهنگ  و  آواز 
به  دنبال می شوند و همواره  ایده و غرض خاصی  عامیانه،  تصنیف های 
زبان محاوره اند به همین جهت در پاره ای از آنها اندیشه های بکر و متعالی 

با بیانی ساده و بدون شاخ و برگ شاعرانه بیان شده اند.

بیشینه ی ترانه های نصرک از جنس “شعر روایی” است و معمواًل واقعه یا 
حادثه ای را شرح داده یا به آن ارجاع و اشاره می کند. پیداست که روایت 
شعری،  گونه ی  این  در  دارد؛  تفاوت هایی  داستان  در  روایت  با  شعر  در 
انتظار  داستان  در  که  آنچنان  قّصوی  فنون  سایر  و  علّی  روابط  پیرنگ، 
شعری  ارایه های  و  استعاره ها  نمادها،  بلکه  نیست  حاکم  برمتن  می رود 
میسر  روایی  در شعر  را  داستان  روایت  در  ایجاز  و  فشردگی  که  هستند 
از  بیش  سادگی  و  برهنگی  دلیل  به  نصرک  ترانه های  در  اما  می کنند. 
به  و سوخت و ساز ذهنی شاعر چندان  واژگانی  ریختگی  به هم  آن،  حد 
“دانای  یا  نقال”  زاویه ی “روایت  از  یا حکایت  نمی خورد و حادثه  چشم 
او به مثابه یک شاهد عینی ماجرایی را شرح  بیان می شود؛  مداخله گر” 

می دهد و حادثه ای را روایت می کند:

  farangi sim i:kâšten dar  | فرنگی سیم ایکاشتِن در ِوالَیت
velâyat

  ba eške del isâxten   | حکایت  ای  ایساختن  ِدل  ِعشِک  بَه 
i:hekâyat

)ترانه های نصرک، ص 2۴(

یا

حکایت بر َسِر دنُدن و نُنِن/ بِی هوس بِی ُت تاُرم

 hekâyat bar sare dandon-o-nonen /bey havas
bey to tarom

)همان:۴۵(

یا

کصه ی نو پیدا بوِدن/شهری َسنگینِن

kessay now peidâ buden/ šahri sanginen

)همان:38(

یا

شهر بنِدر خبرن/ ِعشِک خانم زیوِرن

šahre bander xabaren/eške xânom zivaren

)همان:۴0(

در  را  واقعه ای  همیشه  و  گراست  گذشته  دانا”،  “راوی  که  است  بدیهی 
زمان گذشته بیان می نماید. همچنین در بعضی از ترانه ها روایت از زبان 

واسطه ای دیگر بیان می شود:

بِی ُمم ایُگفتِن ِفّضه، بِی ٌخ َمَک نَه بُرَکه

bey mom igoften fezza, bey xo maka na borka

)همان:۴3(

یکی از شگردهای روایی نصرک برای فضاسازی و ایجاد موقعیت بین 
نشان  است،  آن  کردن  روایت  حال  در  که  واقعه ای  و  ترانه  سراینده ی 
دادن صریح و دقیق محل وقوع آن فعل یا حادثه به طور مستقیم و یا به 

واسطه ی کاربرد عبارت های مکانی است مانند رفت، آمد، نشست و… 

 zanon naraftan penja/ | زنن نرفتن به پنجه/م نادنم چطو بو
me nâdonom četow bu

  … dame râhe zanon | َزنُن َچکو بو/ ِم نادنم چطو بو َدِم راه 
čaku bu/me nâdonom četow bu

)همان:3۵(

فضای  از  را  مخاطب  اگاهی  جغرافیایی  مکان های  بر  عالوه  همچنین 
مکانی روایت از طریق نشانه های زبان شناختی این جا، آن جا، کجا و … 

نشان می دهد:

 i:darde geron kojâ bâret bu  | اِی َدرِد ِگُرن کجا باِرت بو؟

  howbâd tabarom bexteret   | نابو  بِختِِرت  تََبُرم  َهوباد 
nâbu

)همان:20(

یا

 ey dovow-vo-ey dovow/ | اِی دوو اِی دوو/ بِی ما ُشُب باسیدو
beymâ šobo bâsaydu

  bâsaydu va i   | ُشَکشی  ُپشتُم  بَه  ذغال  خاشی/  ای  وا  باسیدو 
xâši/zoqâl ba poštmo šokaši

)ترانه های نویافته ی نصرک(

یا



78

 johâzon honden dotâ sotâ | ُجهاُزن ُهنِدن دو تا، ُسه تا

 lenger šokardi xâjatâ | لِنگر ُشَکردی خاجتا

)همان:23(

از  است  عبارت  آن  و  است  نصرک  روایی  دیگر شگردهای  از  وانگری، 
تغییر زاویه ی دید راوی از سوم شخص به اول شخص یا دوم شخص یا 
التفات یکی از ارایه های متداول در شعر کالسیک  برعکس. وانگری یا 
که  معنوی  مثتوی  در  مولوی  شاعران،  سایر  از  بیش  که  است  فارسی 
گفت و گو در آن نقش فراوانی دارد، به کار برده است؛ در ترانه های نصرک 
نیز ترانه سرا ضمن حکایت واقعه ای به عنوان “دانای مداخله گر” ناگهان 
به اول شخص یا دوم شخص برمی گردد و کسی را مورد خطاب قرارداده 

و نقطه نظرهای خود را ابراز می کند:

 hoji kalsafar xânom vel ike  | ُحاجی کل َصفر خانُم ول ایِکه

  ba eške muladâ del yak | بَه عشِک ُمولهَ دا، ِدل َیک دل ایِکه
del ike

و بالفاصله در ادامه ی همان ترانه حاجی کل صفر را مورد خطاب قرارداده 
و با آموخته ها و باورهای خود او را اندرز می دهد:

  makon hâji ke az xânom | َمُکن حاجی که از خانم وفا نی
vafâ ni

  mayone xânomon šarmo   | میون خانمن شرم و حیا نی 
hayâ ni

)همان:7۴(

و در یکی دو بیت دیگر همین عمل را تکرار می کند

  kolâh-o- jimaye veyl  | َخریِدن  اُم  ویل  جیمه ی  ُکالُه 
omxariden

  ze xânom rudbri kâm  | نَدیِدن  اُم  کام  رودباری  ِزخانم 
omnadiden

  to ey mollâ qolom čon  | ُت اِی ُمالُغُلم ُچون َعمروعاصی
amr-o-âsi

 … ba donbâl čâei-o- kalyon  | بَه ُدنبال چایی و َکلیون ناَلسی
nalâsi

)همان:7۴(

است  مشاهده  قابل  نصرک  ترانه های  از  پاره ای  روایتگری  شیوه ی  این 
از جمله ترانه های/ عشک خانم زیور/ بیا بازرس/ با این حال چنانکه در 
زیست نامه ی او نیز به این موضوع اشاره شده است و با توجه به عالقه ی 
او به شاهنامه خوانی و نقالی، در بیشتر ترانه های او، “روایت نقال” است 

که حرف اول را می زند:

 zanon berey kebla doâ  | َزنُن بِری ِکبله ُدعا

 yuzpalang peydâ buden | یوزپلنگ پیدا بوِدن

 bokoniton mâle xodâ  | بُکنی ُتن ماِل خدا

 yuzpalang peydâ buden  | یوزپلنگ پیدا بوِدن

یا

 zanon marey dâman kašon  | َزنُن َمری داَمن َکُشن

 borka az rut akanen  | بُرَکه از روت اََکنِن

 pâ manosi tu xiyâbon  | پا َمُنسی تو خیابُن

 borka az rut akanen  | بُرَکه از روت اََکنِن

با این پیشینه پر پیداست که نصرک وزن و نقش عمده و انکارناپذیری 
را در تکوین ترانه سرایی و موسیقی آوازی معاصر بندرعباس و شهرهای 
نزدیک و همزیست با آن داشته و دارد؛ پس شناخت و شناساندن موسیقی 
وی که تاکنون مغفول مانده نیز ضرورتی انکارناپذیر است. از طریق همین 
کنش ها و بررسی ها و نظریه پردازی و گفت و گو و مطالعات میدانی دیگر 
می توان بخشی از میراث غنایی این خنیاگر را دنبال کرده و به سرانجام 
رسانید و ازسوی دیگر خالء موجود در بخش تئوریک و تاریخی موسیقی 

منطقه را هم، پر نمود)۴(.

پی نویس:

-1مجله فردوسی سال 13۴8 شماره 918

-2برای اطالع از چیستی و چگونگی این ساز-زه زه- نگاه کنید به کتاب 
“در محله خاموشان”، زندگی و ترانه های نصرک تألیف محمد ذوالفقاری، 

بی تا، بی جا

-3برای اطالعات بیشتر در مورد موسیقی مردمی و مردم پسند، نگاه کنید 
تألیف محسن حجاریان  قومی”  بر موسیقی شناسی  “مقدمه ای  کتاب  به 
فرهنگی  ارمغان  مجله ی  و  نیک  کتابسرای  انتشارات  تهران،   )1386(
)1389( شماره های 13 و 1۴ صص ۴6-۴3 در گفت و گو با مسعود کوثری

-۴برای آگاهی بیشتر از زیست نامه ی نصرک و ترانه های او به مقاله ی 
پژوهشی نگارنده با عنوان “گونه شناسی و بسترهای اجتماعی ترانه های 
نصرک” در شماره 12 پاییز و زمستان 9۵پژوهشنامه ی فرهنگی هرمزگان 

مراجعه شود.

)برگرفته از سایت رسمی ابراهیم منصفی(



79



80

 از انفجار لْب دردها
و تکْه بریده های زبان

که تیر می کشند در جوانه های ممنوعه
و دهان که جز به تالطم خون نمی چرخد

دوباره برویاند انسان را
اینبار درعشق بی لکنت و بند

 در زبانه ی هله هاش!
ایستاده و می ُکشاند و می ِکشاند:

یاس را در رگبار قهقهه اش
و امید را

به رودهای مرده ای که دیگر
 راه های شلوغ دریا شده اند.

ایستاده
با پای زخم پیشه
بر تیغ زار نمک

 و شورش غریبانه ی آهش
با چشمان تو ناساز است

که خفته ای درعفن
 فرو می روی در الالیی لجن

و چانه ی ناحق ساِزش را می جنبانی.

 آیدا پایدار

 
برای قیام خوزستان:

 
» دادخواهی حالج«

 
 انالحِق دهان به دهان نخل است

که می جوشاند
 خشم خورشید را

در رگان خاک.
بی سر

هنوز ایستاده
تا پیغمبران مرگ را

در عقوبت اشکستان بخشکاند.
ایستاده در زخم هاش

تا شور شور موج بگیرد
بتکاند مویه را از شانه

 از کمرگاه َحق َحِق ِهق ِهق اش
گره بزند لشکریان داغ را

و »یزله« را بکشاند
 تا چشمان سرخ کارون.

ایستاده تا در خشک سالی آواز
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تقدیم به مادران سرخ و به آنان که به زبان مادری 
مردند.

َهی تو بِهُل روده بِهل:

اُهِسخونا نازُگُلزیس 

بُِتِکن َچهِش َکسونا.

َهی تو بِهُل روده بِهل:

بُهییاِی خین ُخُدییس

چی بلیط َهم بِِدراُن بزنن َمزْگ آسمونا!

َهی تو بهُل روده بِهْل خینِس نشورین

خار و لیشه علفلی جاس َمنشونین:

َکهر والِت ُحشکه زا

ویرس نره خون خوِن ُسهِر ُهمُدُرنُگم

اَر که پیِسستوم ز داِغس نَِدَرْی دی آهُخ ُدنُگم! 

َهی تو بِهُل ِگِل بِهْل سی داِک بی دا

َدیِن مو ِو ناِی لیِش ماُرمورا... 

ترجمه:

آهای بگذار!

 عزیز کرده ی مرا بگذار:

استخوان های نازش که از جانم روییدند 

در چشم آنان فرو روند!

آهای بگذار!

 عزیز کرده ی مرا بگذار:

بازوان بیتای خداگونش

دوباره برویند چون بلوطی و 

در ذهن آسمان فرو روند!

آهای بگذار!

عزیز کرده ی مرا بگذار 

نمی خواهم خونش را بشویید

و انکارش کنید با خار و علف های هرز:

این سرزمیِن َکِر خشکزای

 از یاد خواهد برد

آوازهای تر و سرخ همدمم را 

آن زمان که از داغش تمام شدم

و سخن و آهش بر لبم نجنبید!

آهای بگذار!

ِگل را بگذار برای مادر بی َکس شده اش!

نفرین به مورچه ها و مارهای پلیِد در خاک...

گاگریو و ترجمه و طرح: آیدا پایدار

گاگریو
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کلمات تجترُح الحناجر

وریاُح ترّدُد حکایتها المعهودة

األنهاُر األکثر اتساعا ًمن عینیها

بصمٍت دقیٍق کادت أن تخدشه التراتیُل البعیدة

تراتیل الحقل – الحقل النائي – یفیُض من حنجرة الفالحین حین یشتد الجفاف

کما الفراشات فی الصیف تتلمُس تجاعیَد اللون تشمُّ رائحة البحر فیها

و تتأمُل بقایا الرمل فی الراحتین لم تکن تعرُف الکتابة وال الرسم

أما القراءة فقیل عن مکفوفین أبصروا أصابع سمراء تسّمُر فی مسالت قد ترجمت اللغة العلویة إلی لغاٍت 
منها ما نطق بها الغزاة، ومنها ما نسیت لم یکن البکاء تعبیرًا عن أي شيء وال الضحك لم یکن للموت من 

معنی المطُر وحده کان یعنی أحالم کثیرة لم تحلم بها بعد کانت األرُض أکثر إتساقًا وشراسة

والصالة أعذب بکثیر لم تکن تعبُد أشیاء ال مثیل لها لکنها کانت تشعُر بالحنین_فی لحظات الضمأ_ إلی 
البعید الزوارق التی تبدو کسهام هائمة ساعة الغروب البیوت المصنوعة من القصب المحشو بالصدی 
والقّش المتألق تحت أقدام القادمین من المحارق المفتوحة علی السرد المکثف للرماد مالبسهم ناصعة 

البیاض

ال عیون لهم وال شفاه.. یتمددون فی ظل النیران کالملح حول ساللم المعابد الحجریة

والمدی المّتشح بالنحاس القانئ هل هنالك من ماض للطبیعة والقصیدة إختبر الذاکرة أّیها الحالُم وتذکر 
فی عناوین الجسد التی ال تدّل إلی أّی شهوة تذکر أنا میت ربما أو کتاب.

]برگرفته از کتاب منتشرنشده ی  »هو وهو«[

یوسف السرخی
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و  و کهگلویه  استان های خوزستان  از  مناطقی  مردم  اعتراض  و  خیزش 
بویراحمد و بوشهر و بلوچستان در اعتراض به بی آبی و شوری و آلودگی 
گستردگی  لحاظ  به  غافلگیرکننده ای  ولی  انتظار  قابل  جبهه ی  آب، 
با دیگر بحران های گریبان گیر نظام حاکم در  منطقه ای و هم زمانی اش 
مقابل حکومت جمهوری اسالمی ایران گشوده است. اما خیزش مردمی 
مستقیم  ی  مقابله  به  آبادان)عبادان(  و  خرمشهر)محمره(  شهرهای  در 
مردم با نیروهای سرکوب گر رسیده و اهالی به جان آمده شجاعانه علیه 
کلیت نظام و شخص اول مملکت شعار می دهند. طی اخبار منتشر شده 
و تصاویر و فیلم های ارسالی از سوی خود معترضان، نیروی انتظامی بر 
روی مردم آتش گشوده است و تا کنون تعدادی که هنوز آمار دقیقش 
مشخص نیست کشته و زخمی شده اند. تعداد زیادی از معترضان دستگیر 
ساختار  به  توجه  با  نیست.  دست  در  خبری  آنان  سرنوشت  از  و  شده اند 
مناسبی  خبری  پوشش  ایران،  حیطه ی  در  فعال  رسانه های  مرکزگرای 
که  تاکیدی  تمام  با  نبود ه ایم.  شاهد  کنون  تا  اعتراضات  این  مورد  در 
اتالف  و  دروغ گویی  داشته اند،  خود  اعتراضات  بودن  مدنی  بر  معترضان 
وقت مسئوالن هر دم بر خشم معترضان افزوده و در نهایت این نیروهای 
سرکوب گر بودند که مثل همیشه به جای پاسخ به مطالبات بر حق مردم 

با گلوله و باتوم به معترضان پاسخ دادند. 

بحران محیط زیستی کشور و به طور مشخص بحران بی آبی در جنوب 
و  ایران  مرکزی  دولت  ساختاری  کژکارکرد  به  زمینه اش  و  سابقه   ایران 
برخورد استعماری و غارتگرایانه با مناطق مختلف در ایران بر می گردد. 

کشاورزی  توسعه ی  طرح های 
و  منابع آب  مدیریت غلط  منطقه ای، 
پروژه های  و  رویه  بی  سدسازی های 
مناطق  به  آب  انتقال  غارتگرانه ی 
نتیجه ای  همه  و  همه  مرکزی، 
مردم  زیست  محیط  نابودی  جز 
سیاست  است.  نداشته  مناطق  این 
دهه های  در  که  تمرکزگرا  توسعه ی 
رژیم  حاکمیت  از  را  ردش  گذشته 
پهلوی می توان پیگیری کرد، سیاست 
جنوب،  در  جمعیتی  ترکیب  تغییر 
تقسیم بندی های منطقه ای بی حساب 
و کتاب و بی توجه به زیست واقعی 
مردم عرب و لر مناطق جنوبی ایران، 
زندگی و زیست این مردم را همواره 
و  سیاسی  مختلف  بحران های  با 
اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی 
پروژه های  است.  کرده  روبه رو 
و  عرب  کشاورزان  بی زمین سازی 
ضدمحیط زیستی  طرح های  پیگیری 

بر  عالوه  دهه هاست  نیشکر،  کشت  زیر  زمین های  توسعه  همچون 
به  هم  را  منطقه  زیست  محیط  شهری،  حاشیه نشین  اقشار  شکل گیری 
نابودی کشانده است. مشارکت و نظارت مردمی در این دوره ها مطلقا نفی 
شده است و دولت های مرکزی با سرکوب کامل منافع خود را پیگیری 
کرده اند. زمانی طرح های تغییر ترکیب جمعیتی این تصور را ایجاد کرده 

بود که هدف اصلی بی زمین و آواره کردن کشاورزان و کوچاندن اجباری 
مردم بومی منطقه است ولی اکنون نتیجه ی عملکرد سرمایه داری غارتگر 
و مرکزگرای دولت مرکزی در ایران، کارش به جایی رسیده است که حتا 
حیوانات و حشرات و آبزیان و گیاهان هم نمی توانند در این منطقه دوام 
اساسا  خود،  مرکزگرای  ویژگی  با  ایران  در  حاکم  سرمایه داری  بیاورند. 
مناطق مختلف را به قیمت انباشت در مرکز و ام القرای آریایی و اسالمی 
اجتماعی  و  اقتصادی  جنایتکارانه ی  نقشه های  و  طرح   قربانی  خودش، 
کرده است. بحران ریزگردها بیش از دو دهه است که گریبانگیر مناطق 
جنوبی  مناطق  از  اجباری  مهاجرت  روند  است.  کشور  غربی  و  جنوبی 
و  است. کشاوزان  داشته  افزایش چشم گیر  و شمالی  مرکزی  مناطق  به 
روستاییان مناطق جنوب و غرب خراسان و بلوچستان از بی آبی مجبور به 
مهاجرت به کشور همسایه افغانستان شده اند. انتقال آب از مناطق لرستان 
در  فوالد  تولید  تمرکز  و  مرکزی  استان های  به  بختیاری  چهارمحال  و 
مناطق مرکزی و نیاز این صنایع به تامین آب از مناطقی همچون لرستان 
را  مناطق  این  زیست  محیط  بختیاری، عمال  چهارمحال  و  خوزستان  و 
این  بر زیست ساکنان  دچار فرسایش هولناکی کرده است که مستقیما 

مناطق تاثیر فاجعه باری گذاشته است. 

امروز نتیجه ی طرح و برنامه های غلط و خانمان برانداز دولت های مرکزی 
از پهلوی تا جمهوری اسالمی ایران را در بحران بی آبی گسترده و نابودی 
مشاهده  کارون  یعنی  ایران  رودخانه ی  مهمترین  مرگ  و  کشاورزی 
خالصه  سال  چند  همین  به  مورد  این  در  مردمی  اعتراضات  می کنیم. 
مخاطب  که  جایی  تا  نمی شود. 
»جریان  فارسی زبان  رسانه های 
خاطرش  در  احتماال  ایرانی«  اصلی 
اعتراضات  خاتمی  دوران  از  باشد، 
دیگر  و  خرمشهر  و  آبادان  در  فراگیر 
مناطق جنوبی شکل گرفت. وضعیت 
کنونی نتیجه ی یک سومدیریت ساده 
بهمان  و  بی تفاوتی و غفلت فالن  یا 
مسئول نیست، بلکه با مطالعه ی روند 
با  تاریخی به یک جهت گیری کالن 
قیمت  به  مناطق  این  نابودی  اراده ی 
برداشت حداکثری و غارت منابع این 
مناطق می رسیم که تنها راه چاره اش 
وعده های  به  سپردن  گوش  نه 
جناحین  از  مسئوالن  همیشگی 
کار  از  هدف  باید  دقیقا  که  مختلف، 
انداختن و توقف کامل چرخه ی غارت 
و سرکوب باشد. خلع ید دولت مرکزی 
و عوامل این ستم منطقه ای بی تردید 
باید در دستور مردم این مناطق قرار 
بگیرد. تنها در این جهت و با روشنگری در این راستاست که در نهایت 
واقعی  محتوای  و  شکل  حاکم  نظام  علیه  سراسری  متحد  خیزش  یک 
خواهد یافت. در این مرحله به طور خالصه از دیدگاه ما جنبش اعتراضی 
به  اعتراضات  از  دور  این  در  اگر  -حتا  را  خود  باید سمت وسوی  کنونی 
و  عملیاتی  مطالباتی  محورهای  این  نرسد- حول  مقطعی هم  نتیجه ای 
فعال کند و از همین امروز کلیه ی ارگان های تبلیغاتی و اجرایی را در این 

فراخوان برای همبستگی با
مقاومت و مبارزه ی حق طلبانه ی مردم محمره)خرمشهر( و عبادان) آبادان(
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جهت به پیش ببرد:

 •تمامی طرح ها و پروژه ها و فعالیت های کشاورزی و صنعتی و طرح های 
انتقال آب که در ایجاد این وضعیت محیط زیست موثر بوده است باید با 

هیچ قید و شرطی فورا متوقف شوند. 

هیچ توجیهی برای ادامه ی فعالیت های اقتصادی ای وجود ندارد که حیات 
از  را مستقیما تهدید می کند. پای هر میزانی  و سالمت ساکنان منطقه 
مردم  زندگی  و  مقابل سالمت  در  باشد،  میان  در  هم  بهره وری  و  سود 
منطقه پشیزی ارزش نخواهد داشت و در چهارچوب هیچ مصلحتی قابل 

دفاع نیست. 

این  در  دولتی  های  ارگان  و  نمایندگان  و  نهادها  تمامی  از  ید   •خلع 
مناطق و ایجاد یک صف گسترده ی مردمی در مقابل عوامل این سرکوب 

و غارت منطقه ای جاری. 

از  مناطق  این  رانت خوار  نمایندگان  و  فقیه  نمایندگی والیت  فاسد  نهاد 
عوامل اصلی استحکام تثبیت و برقراری غارت و نابودی محیط زیست 
مناطق جنوبی هستند. هر گونه ارجاعی به این نهادها باید متوقف شود 
اعتراضات  در  کرد.  مشروعیت  سلب  منطقه  مدیریت  در  آنان  از  باید  و 
مردم محمره)خرمشهر( نماینده ی شهر عبداهلل سامی معترضان را اراذل 
باعث شعله ورترشدن خشم مردم معترض شد.  اوباش خواند و همین  و 
نمایندگان ایذه و اهواز و چهارمحال بختیاری و لرستان هر یک به نحوی 
در کار زد و بند برای سهم بری بیشتر از طرح های اقتصادی غارتگرانه ی 

منطقه ای هستند. 

 •ایجاد شوراها و تشکل های مردمی و صنفی مستقل از دخالت ارگان های 
دولتی و وابستگان به آن ها جهت مدیریت و تصمیم گیری برای اداره ی 
امور منطقه که توان به کارگیری افراد و گروه های متخصص و صاحب 

فن و تجربه را با اراده ای جمعی و آزاد دارند. 

دخالت گری  از  درخشانی  تجربه های  جنوب  مردم  مبارزات  تاریخ  در 
مردمی در سرنوشت خودشان دیده می شود. تجربه ی درخشان سندیکای 
کارگران فصلی و پروژه ای، انواع تشکل های سیاسی و فرهنگی در مقطع 
خیزش 13۵7 همچون کانون فرهنگی خلق عرب در محمره)خرمشهر( 
نهادهای  و  هفت تپه  نیشکر  سندیکای  همچون  جدیدتر  تجربه های  و 
غیردولتی محلی فعال در حوزه های محیط زیستی و فرهنگی همگی از 
تجربه های درخشان و قابل اتکای این مردم برای تکیه بر اراده ی آزاد 

خودشان هستند. 

کارگران  هماهنگ  و  سراسری  اعتصاب  گرفتن  قرار  کار  دستور   •در 
معترض بخش های فوالد و هفت تپه و فعال کردن کارگران بخش نفت 
و پتروشیمی و حمل ونقل و دیگر صنایع عمده برای تضمین توقف کامل 

سرکوب و غارت منطقه ای. 

به تجربه شاهد بودیم که دولت مرکزی تنها با حضور خیابانی و اعتراض 
جمعی متوقف نمی شود بلکه با دست گذاشتن بر شاهرگ حیاتی واحدهای 

اقتصادی تسلیم خواسته ی معترضان خواهد شد. 

 •فراخوان به همبستگی و یاری دیگر مناطق ستمدیده  جهت تشکیل 
جبهه ی متحد ضد سرکوب و غارت دولت مرکزی جمهوری اسالمی.

در  مختلفی  مردمی  گروه های  کارون  آب  انتقال  طرح های  با  مقابله  در 
سرکوب  فضای  در  که  گرفت  شکل  کارون  آبریز  حوضه های  مناطق 
و  همگرایی  جهت  در  تالش  ندارند.  مناسبی  مانور  امکان  استبدادی 
همبستگی این نهادهای مردمی از چهارمحال بختیاری گرفته تا لرستان 
و خوزستان و کهگلویه بویراحمد، تاثیر مثبتی بر همبستگی و همگرایی 

مردمان این مناطق خواهد داشت. 

 •مراقبت از اتحاد و همبستگی تنوع ملیتی و قومی مناطق بحرانی جهت 
جلوگیری از ترفندهای تفرقه افکنانه و تبلیغات سنگین تجزیه هراسی های 
حکومتی که توسط عوامل مختلف اش همواره همچون سالحی بُرنده به 

کار گرفته شده است. 

در این مورد مشخص و در مورد اهالی ساکن جنوب ایران، باید مستقیما 
مقابل ترفند عرب ستیزی و تحقیر و سرکوب رسانه ای مردم ستمدیده ی 
عرب ایستاد و عوامل نژادپرست حکومتی و عوامل ریز و درشت شان را 

متوقف و بی اثر و رسوا کرد. 

 •پرهیز از سبقت گیری حساسیت های شوینیستی)قوم پرستی افراطی( و 
مذهبی در مقابل تاکید صحیح بر مطالبات هویتِی همبسته با خودگردانی 
و خودمدیریتی منطقه ای که از اصول پایه ای یک دموکراسی مشارکتی 

و مردمی است.

از  به »خارج«  وابستگی  برچسب های  و  تبلیغات  مقابل  در   •هوشیاری 
سوی  از  بشردوستانه«  »مداخالت  توهمات  با  مقابله  و  حاکمیت  سوی 
فالکت  و  مصیبت  همین  عوامل  از  تاریخا  که  قدرت هایی  و  دولت ها 

منطقه ای هستند. 

مشاوره ی  با  سدسازی  پروژه های  و  نیشکر  صنعت  و  کشت  طرح های 
کار  دستور  در  پهلوی  دولت  زمان  از  اسرائیلی  و  امریکایی  کارشناسان 
پیگیری  و  رفسنجانی  دولت  به  جهانی  بانک  توصیه های  گرفتند.  قرار 
از سوی دولت »سازندگی« و تشویق دولت های  سدسازی های بی رویه 
بانک جهانی همگی در جهت  از سوی  خاتمی و احمدی نژاد و روحانی 

ایجاد این مصیبت منطقه ای نقشی اساسی داشته اند. 

گزینه های  برابر  در  مشارکتی  دموکراسی  آلترناتیو  از  دفاع  و   •طرح 
مرکزگرای قوم/مذهب مدار)چه فارس و چه غیرفارس و چه شیعه و چه 
غیرشیعه( جهت تامین آزادی و برابری کلیه ی شهروندان مناطق تحت 
ستم و تاکید بر آزادی فعالیت نهادهای فرهنگی و اجتماعی مردمی برای 
در  دخالت گری  گونه  هر  از  که  مناطقی  مردم  هستی  و  هویت  از  دفاع 

سرنوشت خود محروم شده اند.

ستم  و  ظلم  دستگاه  مقابل  مردمی  متحد  صف  ایجاد  و  همبستگی  با 
از  و  بایستیم  منطقه ای اش  غارت گری  و  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
مبارزه و مقاومت مردم به جان آمده ی محمره)خرمشهر( دفاع کنیم و رزم 

حق طلبانه ی آنان را پشتیبانی کنیم.

)این فراخوان در ماه جوالی ۲٠۱8 توسط جمعی از فعاالن 
اجتماعی و سیاسی جنوب در رسانه ها منتشر شد(
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«بیان»

حركة البدیل الیساري في األحواز )عربستان(

باسم وحدة الشعوب

في  والفاسدة  الحاكمة  الطبقة  قبل  من  مستمر  وقمع  إحتجاجات  من  األیام  هذه  في  الفیحاء  البصرة  بها  تمّر  التي  للظروف  نظراً 
العراق، الطبقة التي نشأت مع اإلحتالل األمریكي وازدهرت مع اإلحتالل اإلیراني والتركي والسعودي للعراق، مهّمشةً األجیال 
الثائرة، مضطهدةً األقلیّات ومستهدفة النسیج اإلجتماعي العراقي من الشمال حتى الجنوب، تعلن حركة البدیل الیساري في األحواز 

)عربستان( تضامنها التاّم مع ثورة الحیاة والكرامة في البصرة حتى تحقیق مطالبها في الحریة والعدالة واإلستقالل! 

إّن المطالبات التي ینطق بها الشباب البصرّي هي مطالبات كّل الفئات المهّمشة في المنطقة من المحمرة حتى الفالحیة وعبادان 
وصوالً للبصرة، فإن إحداث السدود على نهر كارون من قبل الدولة اإلیرانیة وبإیعاز من البنك الدولي قبل عقدین من الزمن، وكذلك 
تجفیف هور الحویزة والكرخة وغیرها من مصادر المیاه في إقلیم األحواز، لم تسبب الجفاف والتصّحر والعواصف الترابیة والهجرة 
المتزایدة للسكان العرب في األحواز فقط، بل وصل أثرها كذلك إلى البصرة والمناطق المجاورة التي باتت تتطابق مطالباتها مع 
مطالبات أهل المحّمرة التي شهدت إحتجاجات مماثلة لما یحدث في البصرة اآلن، والتي تم قمعها بدم بارد من قبل النظام الفاشّي 

في ایران! 

لقد حاول النظام اإلیراني الرجعي أن یستخدم حربة الطائفیّة في استهداف الوعي العراقي واستغالل موارده وطاقاته في سبیل التمدد 
تحقیق  في  الشعب  إرادة  وكذلك سلب  المنطقة،  في  الفارسیة  لإلمبراطوریة  بغداد عاصمة  وإعالن  العراق،  في  الفارسي_الفاشّي 
الدیمقراطیة التي طالما قّدم الدماء من أجلها! فالیوم وبعد ظهور بوادر فشل مشروعه في العراق بات یحّرض الشعب اإلیراني ضّد 
العراقیین عبر ترویج العنصریة وكراهیة العرب عبر اإلعالم الرسمي وغیر الرسمي وذلك إخفاء لفشله أمام إرادة األجیال الثائرة 

في ایران والعراق على حد سواء! 

لم تفّرقنا الحدود في وجه األنظمة الفاشیة والقمعیة، فإن وحدة الشعوب الثائرة بوجه اإلستغالل والجهل هي الطریق األساس نحو 
البدیل الذي یؤّمن الكرامة والحریة والسالم لكافة أبناء المنطقة والشعوب! 

حركة البدیل الیساري في األحواز 

سبتمبر 2018

Albadilahwaz@gmail.com
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حصیرآباد 
هم از نامش هویداست چگونه جایی 

ست. اگر اهواز را نشناسی محله ای را که بر روی کوه یا بهتر 
بگویم تنها بلندی شهر قرار گرفته را ناخودآگاه محله ای فقرنشین نمی دانی. 

بله در قسمتی از اهواز که تقریبا تا همین یکی دو  دهه ی گذشته خارج از حوزه های 
اصلی شهری بود، مقداری زمین چین خورده است و تپه هایی ایجاد شده است که ارتفاع بسیار 

کمی دارند. حاشیه ی این تپه ها جای مناسبی برای جمع شدن فقرا و مهاجران بی چیزی بود که جایی 
برای سکونت نداشتند و در مجاورت این تپه ها مکانی برای زندگی سرپا کردند. اما اینجا برعکس است و 
یکی دیگر از محله های فقیرنشین اهواز نه در حاشیه که بر قله قرار دارد. صخره هایی که بالی جان این 

مردم هم بوده اند و بر خانه های سستشان به وقت باران سقوط کرده اند همچون ستمی که بر آنها 
می رود. چهره ی کوچه ها و جوی های فاضالب روباز هویدای وضعیت مردم است و فقر بازهم از 

در و دیوار می بارد. چهره ی زشتی که ماحصل حکومت سی و اندی ساله ی مدعیان عدالت 
است و با تمام کنترل و تالششان بسیارند کسانی که به قول آنها سیاه نمایی می 

کنند و چهره ی واقی تبعیض و ظلم را نشان می دهند.
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برای تماس با ما از طریق ایمیل، کانال تلگرام، توییتر و فیس بوک 
به آدرس های زیر مراجعه کنید:

Tribunmag@gmail.com

Twitter: @TribunKhalghha

Telegram: @Tribun_Khalghha

Facebook: @Tribunmag
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