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درباره ی »وانــــــو«

»وانو« دست کم برای برخی  لُرزبانان به معنای از نو روییدن و آغازی نو است. همانند زمینی که پس از خوابی عمیق، نظاره گر 
رویش گیاهان و از نو شکوفه کردن درختان در فصل بهار است و افقی دل انگیز به روی زمین مملو از ماتم سردی و یخبندان 
می گشاید، همچون»بلوط«های ایستادگی، که هر بار پس از ریخته شدن بذرهای سرخ رنگ خون بر کف خیابان ها، فزونی 

می یابند.

را می دهد.  بر جای زخم ها  نوید و شانس شکوفه کردن  پیکر آن،  بر  »تبر«  بُِرسه ای« که هر ضربه ی  »داِر صدجا  مانند   به 
بسان سرزمیِن »ُکت ُکت« و غرق در اندوه، هنگامی که، بهای زندگانی خون باشد، نقشش را در هر کوی و برزنی و بر در و 

دیوارهای شهر می توان دید... 

»وانو« در حالی به عنوان رسانه ای مستقل پا به میان می گذارد که با درس اندوزی از تجربه ی اینک چندساله ی جنبش بیداری 
»َخلِق لر« و همین طور خیزش های آبان ماه 98 و باالخص دی ماه 96 که مناطق لرنشین، در کانون اعتراضات و حتی فراتر از 

آن شاید در نقش موتور محرکه ی آن نیز بودند، می کوشد نگاهی موشکافانه تر به این مناطق داشته باشد.

در وانو ما به خلق لر خواهیم پرداخت اما خودمان را نه تنها سخنگو می پنداریم و نه خودمان را در برابر و در ضدیت با دیگران 
تعریف می کنیم. ما رویکردی به مسائل خلق لر و هم به طور کلی منطقه و ایران و جهان داریم که تالش می کنیم آن را به 
مخاطبان خود در میان بگذاریم. ما از خلق لر می گوییم اما می دانیم که برای دفاع از خود باید به همان میزان و به همان 

قدرت از دیگران هم دفاع کنیم. ما سرنوشت خود را جدا و گسسته و مستقل از دیگر خلق ها و مردمان همسایه و منطقه و 
ایران و جهان نمی دانیم. 

ناگفته پیداست که هنوز همگرایی مشخصی میان نیروهایی که از »هویت طلبی لری« سخن می گویند وجود ندارد و به علت 
فضای خفقان حاکم، اطالعات درستی هم از گرایش ها و تفاوت های سیاسی و اجتماعی این جریانات در دست نیست. پس به 
نظر می رسد رسیدن به یک هماهنگی با توجه به رویکردهای نظری و انگیزه های سیاسی-سیاسی-اجتماعی مختلف چندان 
کار ساده ای نباشد. با این حال ما از تمامی نیروهایی که از منافع لرها و از مطالبات مردمان مناطق لرنشین قصد دارند سخن 
بگویند دعوت می کنیم که در این امر با ما همراه باشند، بنویسند، نقد بکنند و نقد شوند، تا در نهایت زمینه ی مناسبی برای 

ایجاد نهادهای قدرتمندتری برای دفاع از زحمتکشان و ستمدیدگان لر و دیگر خلق های ستمدیده فراهم شود. 

نشریه ی »وانو« فعال به صورت گاه نامه تالش می کند بخشی از دیدگاه ها و برنامه های خود را از این طریق با مخاطبان خود 
در میان بگذارد. 
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“جمعیت امداد دانشجویی امام علی« در سایت رسمی خود، منطقه ی 
جوی آباد را این گونه معرفی می کند:

این  در  است.  شهر  خمینی  شهرستان  توابع  از  آباد  “محله جوی 
به  صنعتی(  و  )سنتی  مخدر  مواد  توزیع  و  تولید  مصرف،  محله 
مواد  مصرف  برای  تیمی  های  خانه  شود.  می  انجام  علنی  صورت 
به  مواد  فروش  ها  مارکت  سوپر  در  دارد.  وجود  محله  این  در 
و  لر  اقوام  منطقه  این  انجام می شود. 8٠ درصد ساکنین  راحتی 
٢٠ درصدآن ها بومیان جوی آباد و اقوام دیگر هستند. بیکاری 
به وفور دیده می شود، این محله مهد کودک، دبستان و راهنمایی، 
پارک و محل  مسجد و حسینیه و یک ورزشگاه دارد. هیچ گونه 
تفریح برای کودکان در این محله وجود ندارد و اکثر کودکان 
اکثر  گذرانند.  می  خیابان  و  کوچه  در  را  خود  فراغت  اوقات 
خیابانها آسفالت است و تنها انتهای خیابان شمس که به محله جعفر 
مواد  اکثر  و  است  مسکونی کارگاهی  منطقه  یک  رسد،  می  آباد 

مخدر از آنجا تهیه می شود، جاده ها خاکی است”.

جوی آباد امروز به دلیل صدور 1٠بار حکم اعدام برای 5 سکنه ی 
جوی آبادی لربختیاری شرکت کننده در خیزش دی 96، اولین 
خیزش فرودستان و حاشیه نشینان بعد از قیام 57 و یکی از معدود 
بخش  دهه،  چندین  از  پس  ضدحکومتی  تمام عیاِر  خیزش های 
کوچکی از خبرهای این روزهای ایران را به خود اختصاص داده 
لُر  خلِق  دالوِر  فرزاندان  از  دیگر  تِن  سه  است  ذکر  قابل  است. 
در این شهرک فالکت زده ی لرنشین در خیزش دی96 به نام های 
با  اللهی  امان  شهاب  و  صالحی  اهلل  نعمت   ، رشیدی  هارون  اصغر 
شلیِک مستقیِم نیروهای امنیتی نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی 

به خاک افتادند.

حاصِل  خمینی شهر  در  جوی آباد  حاشیه نشین  محله  شکل گیری 
مهاجرت های گسترده لرهای بختیاری است که نفِت زیرپایشان 

انتقام سخت جمهوری اسالمی از لرها 
و بایکوت خبرِی کامِل خلق لر

علی حسنوند

کویری  مناطق  برای  را  چشم نواز  زرق وبرق  و  آبادانی  آن 
به  و...  قم  یزد،  تهران،  اصفهان،  در  نورچشمی  و  سوگلی  اما 
سیاه بختی  سیاه،  طالِی  از  سهم شان  که  آنانی  است.  آورده  بار 
زندگیشان است و مهاجرت و حاشیه نشینی و فعلگی توام با تحقیر 
است.  اندوه شان  و  درد  از  پر  زندگی  از  الینفک  بخشی  گویا 
حاشیه نشینان برآمده از تمرکزگرایی نظام سرمایه دارِی فارسی/

از  برآمده  حاشیه ی  در  زادگاهشان  از  دورتر  فرسنگ ها  شیعی 
مرکز متورم و در حال انفجار در دی96 بین تن دادن به مرگ 
دادند.  ترجیح  را  خویشتن  اراده  به  مرگ  خفت بار،  و  تدریجی 
جوی آباد از جمله مناطقی بود که در دی96 هم چون سایر مناطق 
بوند.  حاشیه نشینان  و  گرسنگان  خیزش  پیشقراوالِن  لرنشین 
ابعاِد  فالکت بارترین  در  فقر  و  تاراج  بیکاری،  تبعیض،  قربانیان 
نشدن  دیده  با  است  قرار  دیگر  بار  نشدند  دیده  هیچ گاه  که  آن 
بایکوِت خبرِی رسانه های مدعی دمکراسی و  اعمال سانسور و  و 

آزادی خواهی قربانی انتقام جویِی حکومت اسالمی شوند. 

امروز با گذشت چند روز از کارزاِر #اعدام_نکنید که در واکنش 
به حکم اعدام برای سه تن از معترضین آبان98 در تهران شکل 
گرفت با عقب نشینِی حکومت اسالمی از حکم اعدام، نظام با در دست 
داشتن رِگ خواب فعالین مدنی حمله ی جنون بار و تالفی جویانه 
را به خلِق لُر با صدور 1٠بار حکم اعدام برای 5معترض دی ماهی 
و  بی تفاوتی  به  وقوف  با  اسالمی  جمهوری  است.  کرده  آغاز  را 
و  کشتار  لر،  خلق  سرنوشت  به  نسبت  افکارعمومی  حساسیت  عدم 
انتقام جویی از این خلق به منظور ارعاب و انتقام از حاشیه نشینان 
اسالمی  جمهوری  شانس  بزرگترین  لرها  است.  کرده  آغاز 
از گسترش  برای ترعیب و منفعل ساختن مخالفان و جلوگیری 
خیزش های رو به ازدیاد فرودستان پس از دوقیام با فاصله زمانی 
اندک در دی96 و آبان98 بوده اند. بدون شک درپیش گرفتن این 
حجم از سیاست های سرکوبگرانه رژیم در خصوص خلق لر بدون 
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میسر  عمومی  افکار  همراهی  و  بی تفاوتی  و  تاییدآمیز  سکوت 
نمی بوده است.

پروژه  ایران محصول  مردم  اذهان  در  لرها  از  مانده  به جا  تصویر 
تبلیغاتی ضدلری در اولین فیلم ناطق سینمای ایران تحت عنوان 
»دختر لر« در دوران پهلوی اول است. در این فیلم که در توجیه 
هولورکاست خلق لر حدفاصل سال های 13٠٢-131٠ ساخته شده 
و گویا دورنمایی از جامعه ی ایران در شرایط کنونی اش است لرها 
به عنوان مردمی بدوی، راهزن و شرور به تصویر کشیده می شوند 
لرها  شرارت  شر  از  ایران  مردم  رضاخان،  ظهور  با  سرانجام  که 
رهایی پیدا می کنند. نیازی به یادآوری نیست پیامدهای مخرب 
پروپاگاندای پهلوی اول تاکنون نیز امتداد یافته است و نگرش 
اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان به لرها همان تصویرسازی در فیلم 
»دختر لر« است و رویکرد آنان نیز هتاکی، بی حرمتی و تحقیر در 
حداعالی آن است، عواملی که گشاده دستی هرچه بیشتر حکومت 

برای سرکوب بر متن یک توافق نانوشته را ایجاب می کند.

درک فضای حاکم بر گفتمان هویت طلبانه در ایران نیز می تواند 
به ما در تبیین این موضوع کمک کند. انحصارطلبی تام از سوی 
جریانات دست راستی با تبعیت از فاشیسم حاکم، فضای برابری طلبِی 
خلقی را تبدیل به حلقه  ی خودی ها کرده اند و تاب حضور دیگری 
)لرها( را ندارد و از حضور آنان ممانعت به عمل می آورد. جایی 
گفتمان  لرها،  تبعیض  مسأله  شدن  مطرح  با  می برند  گمان  که 
امکان  و  رفت  خواهد  حاشیه  به  آنان  ناسیونالیستی  تنگ نظرانه 
قربانی  یه  بایستی  با حکومت که طبعاً  آنان  احتمالی  زدوبندهای 
دربرداشته باشد ضمن از دست رفتن فرصت مظلوم نمایی، کم رنگ 
خواهد شد. گرایش عام در بین فعالین خلقی طرح مسأله به خصوص 
تبعیض لرها را تالقی با منافع خلق خود می دانند و این توهم را 
دارند که مطرح شدن موضوع ستم بر لرها برعلیه منافع خلق خود 
است. به واقع مسأله عمده اذهان بیمار و منفعت شخصی این افراد 
است و نه آن که به نام یک خلق مدعی آن هستند. موضع ارتجاعی 
این اشخاص و جریانات در همسویی با حکومت اسالمی در توافق 
با  را  آنان  عملی  و  نظری  وابستگی  لُر  خلق  مسأله  طرح  عدم  بر 

جریاِن مادر مرکزگرا در ایران آشکار می کند.

در خصوص نیروهای چپ چه چپ کالسیک و چه چپ نو، به طور 
عمده نیز می توان از تبعیت این نیروها از پیش فرض های ستم ملی 
و عدم کاربست خالقیت سخن به میان آورد. دایره ی ستم ملی در 
عرب ها،  به  سپس  و  کردها  به  اول  وهله ی  در  نیروها  این  میان 
بلوچ ها و ترک ها محدود می شود. نیروهایی که هنر آنان بایستی 

شناکردن در جهت خالف جریان آب باشد و اصوالً عدم پیروی 
نیروهای  به  مبدل  را  آنان  حاکم  ضدخلقی  ایدئولوژی  از  آن ها 
چپ و پیشرو کرده است، با تبعیت از سازوکارهای آشکار و نهان 
سرکوبگر  گرایش  و  حاکم  بدنه ی  از  بخشی  به  انکار  و  تبعیض  

اقلیت های ملی تبدیل می شوند. 

در این مورد شناخت نیروهای چپ از مسأله اقلیت هاِی ملی متأثر 
از شانتاژ رسانه های جریان اصلی و خودنمایی احزاب ناسیونالیست 
این  از  بخشی  اشتباه می شود.  و  ناخالص  برداشت  منجر  است که 
نیروها بدون درک از مکانیزم های نابرابری ساز که ستم ملی را در 
راستای تشدید شکاف طبقاتی در مناطق پیرامونی قرار داده است 
بی تفاوت از بحث ستم ملی عبور می کنند. حل و فصل ستم ملی شاید 
به پیشبرد  به ستم ملی  اما توجه  باشد،  در گرو رفع ستم طبقاتی 
مبارزه طبقاتی می انجامد، در واقع مبارزه طبقاتی بدون توجه به 
ستم ملی به معنای عدم حضور بخش اعظمی از جامعه یعنی خلق های 
محافل  جانب  از  رویکردی  چنین  اختیار  بود.  خواهد  پیرامونی 
مدعی حقوق خلق ها این امکان را به حاکمیت مرکزگرا می دهد 
بپردازد  منطقه  تضادهای  تشدید  به  مضاعف  سرکوب  اعمال  با  تا 
که منجر به تیره وتار شدن افق جنبش رهایی بخش ایران می شود. 
خوشبختانه در این مورد مسأله ستم ملی مورد توجه کمونیست های 
لر در سراسر مناطق لرنشین قرار گرفته است که می تواند منجر 

به اثربخشی مثبت در جهت رفع تضادهای این مناطق بشود.

جنایتکارانه  و  جنون بار  احکام  نگارنده،  عقیده  به  و  پایان  در 
جمهوری اسالمی برای پنج شهروند لر، انتقام جویی از گشایندگان 
صحنه نبرد خلقی-طبقاتی در ایران است. جمهوری اسالمی با توجه 
به نقِش محرک و کانونِی لرها در خیزش فرودستان که با پس از 
دهه ها و برای اولین بار در طول عمِر جمهوری اسالمی رخ داد 
و کلیت نظام را نشانه گرفت دست به انتقام جویی از لرها می زند 
و این موضوع خصلتی خلقی-طبقاتی به این انتقام جویی می بخشد. 
را آشکار  ملی  ستم  با  طبقاتی  ستم  همبستگی  در دی96،  لر  خلِق 
با  نبرد آتی خلقی-طبقاتی در پیوند  کردند، آن ها صحنه حقیقی 
یکدیگر را آشکار ساختند. حمله جنون آمیز رژیم و نیز سکوت 

تالفی جویانه جریانات دست راستی از این موضوع است.
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مرکزگرا، هر چند  عنوان حکومتی  به  اسالمی  جمهوری 
از همان بدو پیدایش با سرکوب و منزوی سازی خلق های 
خون  حمام  به راه انداختن  با  و  می شود  شناسایی  ایران 
را  قدرت  رژه های  اولین  خوزستان،  و  صحرا  درترکمن 
می رود  خود  مردم  با  تقابل  در  رضاخان  ارتش  هم چون 
می گذارد  نمایش  به  را  رذالت طفوالنه خود  و  و شرارت 
اقتدارقلُدرمابانه  از  بخشی  عمدتًا  ج.الف  این که  درست  و 
و  چپ  مبارز  نیروهای  سرکوب  بر  عالوه  تاریخی اش، 
جنگ طلبی داهیانه خمینی با عراق، با سرکوب اقلیت های 
قومی پیوند خورده است و از این حیث است هر صدای 
برابری طلب از پیرامون با کلیدرمز سرکوِب »تجزیه طلب«  
در نطفه خفه می کند، اما این موضوع به تنهایی به درک 

ماهیت ژانوس واِر این نظام کمک نمی کند. 

در برابر این همه، شاهد آنیم که جمهوری اسالمی 
افراد،  ملی  هویت  خود  کوره راه ها  و  سربزنگاه ها  در 
اشخاص و گروه های معین را تا حد امکان برجسته 
گزینشی  برخورد  و  انتخاب  حقیقت  در  می کند. 
جهت  را  کافی  فضای  خلقی-قومی،  معقوله ی  با 
تحمیق و فریب توده ها برای ج. الف به وجود آورده 
است. همانند کارگران نیشکر هفت تپه که جمهوری 
اسالمی کوشید با قومی کردن قضیه از سرکوب نرم 
با  که  خوزستان  مساله ی  هم چون  بگیرد  بهره  نیز 
تقلیل موضوعی ستم به عرب ها می کوشد لرها را از 
دور خارج کند و تنها با عرب ها طرف حساب باشد، به 
نادیده  گرفته شدن  بهانه  به  لرهای ستمدیده  تحریک 
این که  عجیب  بزند،  دست  عرب ها  با  مقابله  جهت 
در هر دو مورد فعالین خلقی و چپ نیز فریفته بازی 

حکومتی شده اند.

از  برخی  همصدایی  عجیب  که  اخیر  نمونه ی  در 

بهره کشی  شاهد  داشته،  پی  در  نیز  را  لُر  ناآگاه  فعالین 
به  خود  قدیمی  مهره های  یکی  از  حکومت  عیار  تمام 
نام »غالمرضا تاجگردون«- نماینده ی مجلس از استان 
نماینده گان  راه  این  در  و  هستیم  کهگیلویه وبویراحمد 
افزودن به  لرنشین را جهت  مجلس کذایی سایر مناطق 

پیازداغ موضوع اجیر کرده است.

را  لر  ستمدیده ی  خلق  پای  تاجگردون  اول:  اپیزود  در 
رییس هیئت  توکلی  به  نامه ای  و طی  میان می کشد  به 
مدیره دیده بان شفافیت مجلس فرصت طلبانه دست روی 
مساله ی مهمی می گذارد که از قضا خود مهره ای از آن 
می گوید:  سخن  آن  از  که  است  بوده  لرستیزی  سیستم 
»لرستیزی شما سر به فلک کشیده است« . تا همین جا 

جمهوری اسالمی؛ حکومتی ُلرستیز
م. ضرغام پور
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کافی است برای پیدا کردن جایگاه خلق لر در این نظام از 
زبان یکی از مهره های رژیم و نیز نقش خود وی به عنوان 
مهره ای قدیمی و والیت مدار در نظام جمهوری اسالمی.

اپیزود دوم: »ویسکرمی« به اصطالح نماینده ی خرم آباد 
به عنوان یکی از هم زبانان تاجگردون وارد صحنه می شود 
و به گونه ای وقیحانه در قضیه ی رد اعتبارنامه تاجگردون 
از طرف کل مردم لرستان زبان به دهان می گشاید که » 
که  به نحوی  تاجگردون هستند«  لرستانی ها مخالف  کل 
گویا خودش هم باورش شده که نماینده ی یک استان یا 

یک شهرستان است!

شهرستان های  اسبق  نماینده  »خادمی«  سوم:  اپیزود 
اعالم  تاجگردون  از  حمایت  در  باغملک  و  ایذه  لرنشین 
خوزستانی ها  نه  و  لرها  نه  تاجگردون  رفتن  »با  می کند: 
در هیچکداِم مراکز تصمیم گیری مجلس حضور ندارند، به 
نحوی که این توهم را در ذهن شهروند لر ایجاد می کند 
الیگارشی جمهوری  که تاکنون از کوچکترین سهمی در 
تاجگردون  این که  از  غافل  است  بوده  برخورده  اسالمی 
خود پیش تر به حقیقت موضوع اشاره کرده بود.روی دیگر 
قضیه این است که نظام جمهوری اسالمی برای همراهی 

و به دنبال داشتن چشم امید خلق های ایران و عدم قطع 
تا  باز میگذارد  نظام همواره روزنه ای  این  از  توده ها  امید 

بتواند استمرار خود را به سهولت تضمین کند.

روشن گری  بجای  که  است  لر  فعالین  با  با  سخن  روِی 
و مبارزه ی رادیکال با فریب و تحمیق حکومت و بدون 
رفتاری  و  ماهیتی  تضاد  و  موجود  واقعیت  های  به  توجه 
فقر،  آمار  شده اند.  بازی  وارد  حکومت  زمین  در  نظام، 
همه  گویای  لرنشین  مناطق  در  خودسوزی  بیکاری، 
چیز است. استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یکی از 
استان  این  نیست  قاعده مستثنی  این  از  لرنشین  مناطق 
دارای آمار شدیدترین سوتغذیه، شاخص فالکتی باالتر از 
میانگین کشوری، درصد بیکاری باال و تعداد بسیار زیادی 
میدان  دومین  در حالی که  است  زنان  بین  در  خودسوزی 

بزرگ نفتی ایران در این استان قرار گرفته است.
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عدم توجه فعالین چپ به مسائل مربوط به اقلیت های ملی زمینه ساز 
گریز از چپ بسیاری از فعالین این حوزه و جوانان هویت طلب 
که  توجهی  با  می توانند  که  جوانانی  است  شده  ملی  مناطق  در 
علیه  اردوی کار  از قوای  نشان می دهند بخشی  به مسائل سیاسی 
سرمایه باشند، در مواجه با موضع راست برخی جریانات چپ نما به 
مقابله با این جریانات مشغول می شوند و به دام کمونیست ستیزی 
می افتند. تقریباً در تمامی مناطق ملی تضاد بین جنبش کمونیستی و 
هویت طلبی و حق تعیین سرنوشت گویا تبدیل به مسأله ای الینحل 
درگیری  شاهد  حتی  کردستان  در  که  گونه ای  به  است  شده 
کردستان  دمکرات  حزب  و  کومله  حزب  دو  بین  مسلحانه 
بوده ایم، در آزربایجان و خوزستان به گونه ای ناامیدی از چپ ها 
سرکوب  از  ناشی  هویت طلبی  رشد  با  اخیراً  و  می خورد  چشم  به 
هویت قومی بین لرها در دهه اخیر، این پیش فرض تا حد زیادی 
نیروهای چپ و کمونیست  لر وجود دارد که  فعالین قومی  بین 
با بی توجهی که در گذشته نسبت به سرکوب عریان این مناطق 
داشته اند نمی توانند کمکی به حل مسائل مربوط به این خلق کنند، 
به  مرکز  دریچه  از  که  هستند  این  به  متهم  کمونیست ها  عمدتاً 
است  این در حالی  ایران می پردازند.  به خلق های  مربوط  مسائل 
»حق  و  خلق ها  مبارزات  مقدم  صف  در  همواره  کمونیست ها  که 
تعیین سرنوشت ملل« به دفاع از خلق های تحت ستم پرداخته اند. 
مبارزات  پیشروان  کمونیست  و  چپ  نیروهای  نیز  لرستانات  در 

این خلق در مقاطع مختلف تاریخی بوده اند.

 حزب »ستاره بختیاری« )تاسیس 13٠٠هجری شمسی( را می توان 
اولین حزب قومی در ایران و  شاید اولین حزب با تمایالت چپ 
مناطق  لرها در  منافع قومی  تامین  با هدف  دانست که  در آسیا  
بختیاری نشین تأسیس شد. در برنامه حزب »ستاره بختیاری« که 
توسط تعدادی از خانزادگان و اشراف انقالبی لُر که تحت تأثیر 
»انقالب اکتبر« به کمونیسم گرایش پیدا کرده بودند آمده است:

در  غرب(،  تا  شرق  از  جنوب،  تا  شمال  )از  ایران  مردم  ما   ...«
آداب کهن، خلق و خوی دست آوردهای علمی و ادبی خویش، 
در اوضاع جغرافیائی و سیاسی خود، آن چنان متفاوتیم که برای 
هدایت خویش و تحقق آمال مان باید گام نخست را در هر منطقه 

با دانش، استعداد، عادات و میزان تمدن اهالی آن برداشت، برای 
ترقی  متفاوت  نردبان های  از  نو  تمدن  عظمت  پر  به بنای  صعود 
استفاده کنیم. به منظور افشاندن نورنیک بختی، آرامش و آزادی، 
و به منظور توفیق در مساعی مان در ایالت بختیاری که در قسمتی 
مانده  باقی  تاریکی  در  تاکنون  متأسفانه  و  قرار گرفته  ایران  از 
است، باید با در نظر گرفتن موقعیت اهالی، دست به عمل بزنیم. با 
توجه به آن چه گفته شد، تنی چند از جوانان بختیاری حزبی را 
تأسیس کرده اند که این آمال را بر اساس اصول زیر تحقق بخشد 
و آن را ستاره ی بختیاری نامیده اند.« )سندی از جنبش شورایی 

ایران- خسرو شاکری(

خلق  قومیت/  پدیده ی  از  ازلی انگارانه  و  رایج  دیدگاه  برخالف 
مقابل آن که  نقطه نظر  ثابت و همچنین  و  پایدار  مثابه هویتی  به 
هویت های  می آورد،  شمار  به  انتزاعی  پدیده ای  را  خلق  قومیت/ 
اقتصادی  قومی پدیده  های سیالی هستند و بر زمینه های مادی و 
و عوامل تاریخی دیگر تثبیت شده اند. بعضاً این هویت های قومی 
بوده اند  حکومت هایی  پدیدآورنده  تاریخی  مختلف  مقاطع  در 
ایران،  جغرافیای  در  می شده اند.  مشخص  خود  قومی  نام  با  که 
از دیرباز وجود  برای تأسیس چنین حکومت هایی  همواره تالش 
در  می توان  را  لرها  در خصوص  میلی  انعکاس چنین  است.  داشته 
تشکیل سلسله ی اتابکان لر بزرگ )8٢7- 55٠ ه.ق( به پایتختی 
مالمیر)ایذه( و همچنین اتابکان لرکوچک )1٠٠6-58٠ ه.ق( به 
پایتختی خرم آباد که طوالنی ترین حکومت بعد از اسالم و دومین 
حکومت طوالنی را در ایران بعد از اشکانیان را بنا نهاده اند مشاهده 
کرد. این حکومت بخش های گسترده ای از مناطق جنوب غربی 
ایران و همچنین تا نزدیکی بغداد کنونی در کشور فعلی عراق را 
شامل می شده است. با کشته شدن آخرین شاه این سلسله به دست 
صفویان و انقراض یافتن حکومت اتابکان، »والیان فیلی« جایگزین 

آن ها شدند که سرانجام در سال 13٠7 ه.ش از بین رفت.

و  ترقی خواهانه  تالشی  می توان  نیز  را  بختیاری  ستاره  حزب  
شاکری  خسرو  دانست.  لرها  قومی  خودآگاهی  با  یافته  عجین 
پژوهشگر تاریخ تفکر شورایی و احزاب شورایی در ایران، معتقد 
است اساسنامه حزب ستاره بختیاری »برنامه ای بود برای انطباق 

جایگاه کمونیست ها در مبارزات خلق لر
حمید سلگی



9

نظام شورایی با زندگی قبیله ای در ایران، یعنی زندگی ای که در 
آن زمان هنوز بر بخش مهمی از جامعه سلطه داشت«. )شاکری؛ 
همان منبع( امتداد این تالش ها را می توان نیم قرن بعد با ظهور  
مبارزات  صحنه ی  در  اعظمی«  هوشنگ  »دکتر  فدایی  کمونیسِت 

خلق های ایران دید:

چند دهه پس از یورش ارتش رضاخان به لرستان در انبوه فقر و 
یورش  با  خلقی  که  که  آنجایی  توهین،  و  تمسخر  سیل  ویرانی، 
در  و  است  شده  زمین گیر  تانک  و  توپ  جنگی،  هواپیماهای 
کشاکش روزمرگی و سکوت گورستانی که بر جامعه حکمفرما 
کورسوی  هیچ  لرستان  زجرکشیده  توده های  برای  بود،  شده 
بهره گیری  با  اعظمی  هوشنگ  دکتر  نمی خورد.  چشم  به  امیدی 
از بینش یک »چریک فدایی خلق« و تجریه ی »رستاخیز سیاهکل«، 
انتخاب  با  و  برد  پی  لرستان  در  »رستاخیز« دیگری  به ضرورت 
پسوند »لرستانی« در میان سیل انبوه فقر و توهین که لر را تبدیل 
به واژه ای »سنگین تر از نگفتن« کرده بود و انتخاب لرستان به 
عنوان پایگاه مبارزاتی خود و علم به این که » تنها راه رهایی مبارزه 
مسلحانه  است« به لرستان بازمی گردد و تالش می کند تا لرستان 
مطرود، به حاشیه کشیده و منزوی شده را به پُرفروغ ترین شکل 
شدن  رها  از  پس  تالش  این  که  افسوس  بکشاند.  ظهور  عرصه  به 
توسط یارانش و بازگشت آنان به تهران جهت ادامه مبارزه ناتمام 

باقی می ماند...

می شود  زده  کمونیست ها  به  که  اتهاماتی  دیدیم  که  همان طور 
ما  خلق  راستین  مبارزان  با  عداوت  و  کینه توزی   جز  چیزی 
ارتجاعی و چپ نمایی هستند که  بین جریانات  این  نمی باشد. در 
با در پیش گرفتن مواضع خائنانه تدوام سرکوب خلق های ما را 
ضمانت می کنند. این دسته برای ارضای احساسات ناسیونالیستی و 
پان ایرانیستی خود به استدالالت مضحکی چنگ می زنند که نه 
ناسیونالیست های  نه  و  دربیاورند  را  کمونیست ها  ادای  می توانند 
این شانس برخوردار خواهند بود که  از  تنها  باشند، آنان  خوبی 
بیازمایند.  را  خود  شانس  گرایشات  فاشیست ترین  به  شانه  شانه  
راست ترین  با  همسو  مرکزگرا  سوسیالیست های  شوونیست 
جریانات بدون کوچکترین تالش برای شناخت خلق های ما تنها 

آنان را به مسلخ می برند.

و  سانسور  بیشتر  هرچه  اعمال  سرکوب،  و  تبعیض  انبوه   حجِم 
که  است،  شده  موجب  مناطق  این  در  را  پروپاگاندا  و  تحریف 
باعث انحراف فعالین سیاسی و مدنی در مواجهه با مسائل مرتبط با 
خلق لر شده است. با این اوصاف در کمتر موردی می توان دید در 
گفتمان ضدتبعیض از سوی گروه های مختلف، صحبتی از لرها در 
میان باشد. در واقع چنین نیازی از سوی هیچ کدام این جریانات 

احساس نمی شود و یا مشکالت و معضالت این خلق را فقط به شرط 
همسویی با منافع خود مطرح می کنند. چنین رویکردی، باعث باز 
لر شده  پیگیرانه تر خلق  ارتجاع در سرکوب هرچه  شدن دست 

است.

لرها از جمله خلق هایی هستند که همواره به دلیل »هویت قومی« 
دیالوگ  اولین  گرفته اند،  قرار  توهین  و  تعرض  مورد  خود 
با تحقیر لرها آغاز می شود  ایران و فیلم »دختر لر« که  سینمای 
تا انبوه فیلم ها و نشریاتی که چه در زمان شاه و چه شیخ، همواره 
پیش برنده سیاست سرکوبگرانه مرکز توتالیتاریست در قبال این 
تبلیغات لرستیزانه در جامعه و در  این  تأثیر منفی  خلق بوده اند. 
بین مردم مشهود است؛ واکنش ها در برخورد با واژه لر در بین 
رابطه  مردم، محصول سیاست  گذاری های حکومت های متعدد در 
به آسانی و بی هیچ  این سرکوب شدگان هویتی،  لرها است.  با 

مقاومتی در ایدئولوژی شیعی- آریایی هضم می شوند.

امروزه نام لر و لرستان برای هر شنونده ای، یادآوِر جک، تحقیر، 
میلیتاریزاسیون و فقر شدید مردمانی است که بر دریایی از ثروت 
ایستاده اند. موارد فوق را می توان  از غرور  و پشتوانه ی تاریخی 
و  پهلوی  ارتجاعی  رژیم  دو  سرکوبگرانه  سیاست های  ماحصل 
نام  لرنشین  ژئواستراتژیک  مناطق  خصوص  در  اسالمی  جمهوری 
خودکشی،  بیکاری،  آمار  صدر  در  امروزه  لرنشین  مناطق  برد. 
خودسوزِی زنان، مهاجرت فرستی، سوتغذیه و  فالکت قرار دارند.

است  داشته  پی  در  نیز  نتایجی  سرکوبگرانه  سیاست  های  اعمال 
که انعکاس آن را به وضوح می توان دید: لشکر عظیمی از افراد 
حکومت  ارتجاعی  برنامه های  پیشبرد  وظیفه ی  که  شده  آسمیله 
به  دادن  سوق  و  ساختن  خودبیگانه  از  می شود.  محول  آن ها  به 
که  است  حکومتی  ایده آل«  »شهروند  زمینه ساز  کاذب،  هویت 
را  افراد  این  سلطه پذیری  امکان  شهروندان  این  یکسان سازی  با 
فراهم می کند و انبوه مزدورانی که برای ادامه ی زیست انگل  وار 
مناطق  در  می کشند.  ستمدیده  توده های  بر  را  تنفس  راه  خود 
لرنشین دوبال ارتجاع یعنی پان ایرانیست ها و مذهبیون وابسته به 

حکومت چنین نقشی را برعهده گرفته اند.
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ملی  امنیت  شورای  دبیر  و  »بومی«  حضور علی شمخانی  مزدور  
در روستای ابوالفضل اهواز به خاطر هشتگ پرانی توییترنشینان یا 
توجه به جان و مال مردم فقرزده ی این روستا نبود. پیگیری اخبار 
دیگر مصیبت های در خوزستان هم نشان می دهد حضور مسئوالنی 
دنبال  را  دیگری  اهداف  استان  در  شمخانی  اندازه ی  و  سطح  در 
می کند. کشاکش فزاینده ی وزارت نفت، بنیاد مستضعفان،ارتش و 
شهرداری جدال باندهای مختلف رژیم را در استان نشان می دهد 
که سابقه دار هم بوده است. در استان خوزستان به مانند دیگر مناطق 
ایران، عناصری به اصطالح »بومی« دارد که سابقه ی مزدوری شان 
به همکاری با نیروهای همراه با خمینی از قیام 57 باز می گردد. 
علی شمخانی هم از جمله کسانی ست که با حزب اللهی های خمینی 
همراه بود و نقش مهمی در ارگان های حکومتی برای سرکوب و 

کنترل منطقه ی خوزستان داشت. 

موقعیت های  تناسب  به  هم  اتنیکی  تقسیم بندی  یک  خوزستان  در 
زمانی مختلف در تقسیم قدرت منطقه ای حاکم بوده و در نتیجه ی 
رقابت، در این میان باالدستی هر طرف شدت و ضعف داشته است. 
اما فرم  ناهماهنگ  این تناسب اگرچه تا حدی  بعد از جنگ  اما 
بین عرب ها)که  پیدا کرد. شیوخ طوایف سرسپرده در  مشخصی 
ساختار طایفه ای در میانشان در مناطق روستایی به خصوص همچنان 
بین  از  وابسته ی حکومتی  عناصر  و  است(  موثری  قدرت  دارای 
لرهای بختیاری- بر متن ساختار فروپاشیده ی ایلی و متمایل شده 
به قدرت مرکزی- در یک موازنه ی قدرت در ساختار مدیریت 
حکومتی و دسترسی به منابع ثروت قرار گرفتند. اما این موازنه 
که  است  شده  هم  بحران هایی  دچار  مختلف  بهانه های  به  همیشه 

بررسی مفصل آن را به نوشته های بعدی موکول خواهیم کرد. 

مردم در خوزستان  فقر گسترده ی  است  اما چیزی که مشخص   
و بروز گهگاه اعتراضات توده ای که در چند سال اخیر تشدید 
بیشتر  امتیازات  گرفتن  برای  مهمی  فشار  عامل  همیشه  شده اند، 
برای هر دو جناح و تغییر موقعیت در سلسله مراتب قدرت بوده 

است. جالب است که هر دو جناح لر و عرب حکومتی، هشدارهای 
یکسانی می دهند و نفوذ وهابیت، تجزیه طلبی و دیگر هشدارهای 
امتیازات  تثبیت موقعیت خود در منطقه و کسب  برای  را  امنیتی 
بیشتر در لحظه را بهانه قرار می دهند و به اشکال مختلف توده های 
خشمگین و فقیر را به اهرمی برای پیشبرد پروژه های هراس افکنی 

خود و پیامدهای پرسود مورد انتظار پس از آن قرار می دهند.

رسانه ها  در  که  ابولفضل)اسمی  روستای  در  شمخانی  علی  حضور 
حضور  نزدیک  سابقه ی  به  توجه  با  می شود(  معرفی  آن  با 
او  سوابق  به  عطف  و  ماهشهر  نیزار  کشتار  در  او  جنایتکارانه ی 
در سرکوب مردم منطقه، نشانه ی این است که مساله ی روستای 
ابولفضل احتماال به زودی به شکلی »حاکم پسند« حل خواهد شد. 
همان طور که نمایندگان مناطق  لرنشین در خوزستان سرنوشت 
هزاران روستایی اطراف سدکارون3 را با مرور زمان به آوارگی 
و بیکاری و مهاجرت گره زدند، عرب های مزدور و حکومتی هم 
وضعیت روستاییان عرب را بعد از امتیازگیری الزم از رسانه  ای 
کردِن مصیبت های روستاییان، به دست فراموشی و حتا سرکوب 

خونین خواهند سپرد. 

 متاسفانه همین به اصطالح رسانه ای شدن مشکالت مردم عرب در 
منطقه، تابع همان جدال قدرت باندهای قدرت در خوزستان است 
به صورت  بیشتر  شده)که  شناخته  مستقل  اصطالح  به  نیروهای  و 
برای  پایگاهی  نه  دارند(  فعالیت  رمق  کم  گروه هایی  یا  فردی 
نمایندگی خواسته های مردم منطقه دارند و نه اساسا قصدی برای 
همان  به  کامال  آن ها  گاه به گاهِ  رسانه اِی  مانور  دارند.  این کار 
نیروهای حکومتی و منافع مقطعی یا بلندمدت آن ها وابسته است.

این امر از چشم دلسوزان ناآگاه از منطقه پنهان می ماند و آن ها 
استان خوزستان  نظام در  باندهای درونی  به پشتیبان کشاکش  را 

تبدیل می کند.

 شمخانی برای سرکوب آمده است!
پژمان رحیمی
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»ُلرستیزی« و »تجزیهْ هراسی«
 دو پایه ی سیاسِت فارسی شیعی شووینیسم در »خوزستان«

پژمان رحیمی

کم توان  هدف  با  ساختگی،  »اختالفات«  آتش  زدن  باد  و  عرب  و  لر  بین  تفرقه افکنی 
کردن دو خلق ستمدیده  که همسایگی و هم زیستی و همبستگی و اشتراک منافع تاریخی-

نیروهایی  سوی  از  خودش  غالب  وجه  در  است،  آشکار  کافی  اندازه ی  به  منطقه ای شان 
وابسته به رژیم جمهوری اسالمی حمایت و تقویت می شود. پان ایرانیسِم اجاره ای از سوی 
غیرعرب ها)لرها و غیره( و پان عربی-شیعیسم به نمایندگی الیت پرنفوذ عرب ها، دو وجه 
همبسته ی ایدئولوژیک ارگان های سیاسی-اقتصادی-فرهنگی-امنیتی در خوزستان تحت 
جناح  دو  این  خارج کشوری  و  داخلی  دنبالچه های  هستند.  اسالمی  جمهوری  حاکمیت 
در  اجتماعی-امنیتی حکومتی  مهندسِی  چهارچوب  همین  در  مشخص،  تفاوت هایی  با  هم 
حمایت  تحت  غیرمستقیم  و  مستقیم  که  دهند  می  سازمان   را  خود  فعالیت های  خوزستان، 

حکومت مرکزی قرار دارند.

 اما در سطح نیروهای ظاهرا مستقل که اغلب خارج از ایران هستند این بحران خودش 
را در پیروی از همان جدال/توازن/توافق پیش گفته در خوزستان نشان می دهد و قدرت 
و  لرها  دعوا  طرف  دو  ندارد.  را  فراگیر  و  مستقل  مبارزاتی  گفتمان  یک  به  فرارفتن 
عرب هایی هستند که هر دو با استفاده ی غلط و بهتر بگوییم مضحک از داده های متنوع و 
نامعتبر تاریخی و به دور از حداقل درکی از متدولوژی علوم تاریخ و جامعه شناسی تاریخی 
و اقتصاد، داستان ها وسندهای عجیب و غریب تاریخی و احکام سیاسی-اقتصادی-تاریخی 
انبوهی در شبکه های مجازی پخش  با حجم  زباله های ضدمعرفتی  این  و  تولید می کنند 
می شوند. اما در این میان ستمدیدگان یا معدود مدافعان این ستمدیدگان هم هستند که از 
روی صداقت قصد دارند کاری کنند اما به دلیل همین تاریکی راه و ابهام نظری و معرفتی، 
با دامن زدن به اختالفات سطحی، عمال انرژی بسیاری را به هرز می دهند و شوربختانه 

امکانات تازه ای برای رژیم حاکم جهت تثبیت سلطه ی خود فراهم می کنند. 
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نهادینه شده   عرب ستیزِی  فارسی زبان،  رسانه ای  نرمال  فضای  در 
ثابت  و  تند  ادویه ی  همچون  رایج،  ترک ستیزِی  و  لر  همچون 
وقتی  معموال  می شود.   احساس  طعم اش  همواره  روزانه،  کالم 
خبری از اعتراض و مطالبه ای از سوی مردم عرب نیست، از آنان 
به عنوان »عرب زبان« یا در بهترین حالت »عرب های ایران« یاد 
می شود که تنها با تفکیک ایرانی و غیر ایرانی بودن پوششی برای 
کاربرد و پیگیرِی عرب ستیزی در کالم رایج باشد. هویت گرایی 
پان ایرانیستی انرژی عمده ی خودش را در ستیز با عرب و لر و ترک 
و به طور کلی دیگری ِ متجاوز/مهاجر/اسیر/چاکِر  قوم آریایی 
و فارس قرار داده است و همواره در حال تعیین نسبت خودش با 
پیدا  نقشه ی جغرافیایی هم  و  ترتیب  این وضعیت یک  است.  آنان 
به  هم  مناطق  باقی  و  است  »تهران«  مرکزیت اش  که  است  کرده 
نوعی در ارتباط با آن بر روی نقشه  ی صدارت پان ایرانیسم آریایی 
دیگر  مانند  به  بهانه ای  هر  به  عرب ها  وقتی  اما  می گیرند.  قرار 
پیدا  را  بلند کردن صدای خود  و  اعتراض  موقعیت  جامعه  اقشار 
می کنند، با توجه به موقعیت کاربران، ناگهان »عرب های ایران« 
»پان عرب ها«  یا  »وهابی ها«  یا  عرب«  »خلق  به  »عرب زبان ها«  یا 
آریایی  وطن  مرزهای  از  خارج  جایی  از  که  می شوند  تبدیل 
بعثی(  رژیم  و در گذشته  عربستان سعودی  رژیم  از سوی  )اغلب 
تحریک شده اند و خواهان جدا کردن بخشی از خاک وطن هستند! 
در واقع »حاشیه« در چهارچوب دولت-ملت آریایی-شیعِی ایران 
تا زمانی که اعتراض نکرده، شهروند درجه سه و چهار است ولی 
وقتی صدای اعتراض اش بلند شود حتما خیانت کار و تحریک شده 
و مزدور خارجی است. این روال به عنوان یک ابزار کنترل امنیتی 
هنجار  و  عادت  یک  به  هم  مردم   از  گسترده ای  بخش های  در 
حاکم  رژیم  کمک حال  مواقع  این  در  که  است  شده  تبدیل  ملی 
برای سرکوب مناطق است. اینکه ممکن است نیروهایی از خارج 
اینکه  با  نیست  بکنند مساوی  از هر کشوری در جایی دخالت  و 
اصوال مطالبات یک ملیت یا قوم با قصد و مرضی خیانت کارانه و 
وابسته معرفی بشود. رژیم جمهوری اسالمی به خوبی توانسته است 
عنوان  به  همچنان  را  االحواز(   اخیرا  و   ( عرب«  »خلق  ترکیب 
تروریسم  و  وهابیسم  با  هم  اخیرا  و  جدایی طلبی  و  خیانت  معادل 
معرفی و تبلیغ بکند. »خلق عرب« اگر چه شاید یادآور سازمان ها 
قیام  مقطع  در  خصوص  به  عرب ها  فرهنگی  و  سیاسی  نهادهای  و 
شدیدا  رسیده  قدرت  به  تازه  سیاسی  رژیم  سوی  از  است)که   57
سرکوب شدند( ولی همیشه اشاره ای به اعتراض و مقاومت مردمی 
اقشار  سایر  مانند  به  خودشان  حقوق  احقاق  برای  که  هست  هم 
جامعه ی ایران تالش می کنند. آن چیزی که »عرب های ایران« 
به »خلق عرب« و  ایران« را در چشم به هم زدنی  یا »عرب زبان های 
و  مطالبه گری  همانا  تبدیل می کند  »تجزیه طلب ها«  »وهابی ها« و 

مبارزه و مقاومت آنان است.

»لریزاسیون« روی دیگِر سکه ی »تجزیه هراسی« 

با  رژیم  به  وابسته  نیروهای  سوی  از  که  تجزیه هراسی  بر  عالوه 
شیعی  آریایی-  پان فارس های  و  مرکزگرایان  خاص  ادبیات 
بیشتر  سوی  از  تبلیغاتی  ترکیبی  اخیرا  می شود،  گرفته  کار  به 
که  سطحی  ناسیونالیست های  از  بخشی  )یا  شوینیست  نیروهای 
می شود  گرفته  کار  به  می برند(  رنج  نظری  پریشانی  از  آشکارا 
با  است  تجزیه هراسی  همان  دیگر  نگارنده روی  این  دید  از  که 
این تفاوت که اگر تجزیه هراسی به سکه ی رایج  پان ایرانیست ها 
برای  و  درون ْمنطقه ای  کاربردی  لریزاسیون  است،  شده  تبدیل 
ایجاد صف کشی و مقابله ی لرها و عرب ها به کار گرفته می شود. 
»لریزاسیون« در واقع بومی شده ی »تجزیه هراسی« در محل زیست 
درون منطقه ای  تضاد  کردن  فعال  جهت  در  که  است  لر  و  عرب 
از سوی شووینیزم عربی به کار گرفته می شود. »تجزیه هراسی« 
برای محو کردن هویت و مطالبات و ویژگی های منطقه ای ستم و 
تبعیض و »لریزاسیون« برای پنهان کردن ساز و کار و چگونگی 
و  نادیده گرفتن  قیمت  -به  آریایی-شیعی  عملکرد سرمایه داری 
تاریخی  سرکوب  تحت  هم  خودشان  که  لرهایی  کردن  قربانی 
»لریزاسیون«  کاربراِن  می شوند.  گرفته  کار  به  داشته اند-  قرار 
آریایی-  ناسیونالیسم  ستمگری  چگونگی  واکاوی  به  عالقه ای 
ندارند و طبق خصلت یا گرایش پنهان و پیدای  شیعی در منطقه 
شوینیستی خود، ترجیح می دهند هویت و حقانیت خود را در تضاد 
این  البته  کنند.  تعریف  »دیگر«  قوم  یا  ملیت  با  آلوده  رقابت  یا 
گرایش شوینیستی را در بین تمامی ملیت های غیرفارس مشاهده 

می کنیم و فقط مختص این بخش از نیروهای عربی نیست. 

با  یکسان  وزنی  همچنین  آن،  کاربران  گفتار  در  لریزاسیون 
دایره ی  از  را  لرها  و  می کند  پیدا  ایدئولوژیک  فارسیزاسیوِن 
ستمی که بر آن ها رفته است خارج می کند. لریزاسیون در واقع 
لغوی و  به کارگیرِی  با  فارسیزاسیون است که  به  اشاره ای غلط 
نشانه ی »لر«، خودش را از محتوای درست خالی می کند و ضمنا 
قابلیت توضیح و اشاره به آنچه بر سر لرها در چهارچوب سلطه و 

حاکمیت پان فارسیسم رفته است را هم ندارد. 

آنچه عمدتا در مرکز توجه کاربران »لریزاسیون« است و اغلب 
حیطه ی  تعیین  به  می شود  گرفته  کار  به  لرها  علیه  تبلیغات  در 
جدال  یک  دارد.  اشاره  لرها  و  عرب ها  زیست  محل  جغرافیایی 
تبلیغاتی فرساینده برای تعیین مرزهای عرب و لر در جایی که 
اکنون »خوزستان« نامیده می شود از سوی کاربران »لریزاسیون« 
و همچنین به واکنش از سوی بخشی از لرها در جریان است. در 
همین زمینه درک ناقصی از مفهوم »بومی« هم رواج پیدا کرده که 
به  و الجرم چون  دارد  ملت ها  از  ازلی انگار  درک  همان  در  ریشه 
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خاک و هویتی »هزاران ساله« خود را پیوسته می داند، دست به کار 
شناسایی عناصر بومی از غیربومی می شود. 

گذرانده  سر  از  بسیاری  تحوالت  کنونی  خوزستان  منطقه ی   
است و مهاجرت ها و نقل و انتقال بسیاری و به دالیل مختلف در 
مقاطع  در  کدام  هر  بررسی  که  است  پذیرفته  صورت  آن  سطح 
مختلف تاریخی در جای خود اهمیت دارد. مهاجرت های طبیعی 
نقشه های دولتی و سیاست های  با طرح و  اتفاقی به طور کیفی  یا 
تغییر ترکیب جمعیتی در دوران دولت-ملت مدرن  مهاجرتی و 
در  سریع  حرکت  علمی  لحاظ  به  دارند.  بسیار  تفاوت  ایران  در 
طول تاریخ برای نتیجه گیری های مطلوب و خوشایند این و آن 
قوم و دولت و ملت و نژاد جایز نیست. مثال مهاجرت هایی که بر 
اساس تغییرات و تحوالت جایگاه بندر ناصری و رشد و توسعه اش 
ید  خلع  روشن  و  مشخص  سیاست های  با  کنونی،  اهواز  شکل  به 
جمهوری  و  پهلوی  دوران  در  زمین هایشان  از  عرب  کشاورزان 
از  بخشی  یکجا نشینی  و  اقامت  مثال  یا  نیستند.  یکسان  اسالمی 
لرهای بختیاری در خوزستان کنونی)که سابقه ی رفت وآمدشان 
به خوزستان کنونی به قبل از دوران قاجار و پهلوی باز می گردد( 
با توجه به شکل زیست کوچ رو  آن ها و در دوره ای ساکن شدن 
آنان در مناطق گرمسیری را )آن بی توجه و بی اشاره به اهداف 
سیاست تخته قاپو علیه لرها که اولین هدف منطقه ای رژیم پهلوی 
بود( نباید تحت سیاست کلی تغییر ترکیب جمعیت حکومتی نگاه 
این  کرد.  تعبیر  تاریخی  »لریزاسیون«  عنوان  به  را  آن  و  کرد 
گزینش های  با  سرخوشی  و  سرگرمی  ذیل  تاریخ  روایت  سبک 
ناقص و جزیی تاریخی است که کامال اسیر گفتمان ازلی گرا و 
خاک پرست پان ایرانیسم در قدرت است.  ضعف عمومی گرایشات 
شوینیستی و یا ناسیونالیسم های سطحِی قوم ْگرا در این است که 
گمان می کنند تنها با پیگیری تسلسل وقایع تاریخی) تازه اگر 
ممکن باشد( می توانند پیروز جبهه ی نبرد حق و باطل را تشخیص 
دهند. در صورتی که تحوالت جمعیتی و مهاجرت های دستوری 
پرتو ضرورت های کارکرد سرمایه دارانه ی  در  را جز  و آمرانه 
و  پهلوی  ایران)رژیم های  معاصر  تاریخ  در  مدرن  دولت-ملت 
آن ها  کردن  هم نشین  و  کرد  درک  نمی توان  اسالمی(  جمهوری 
و  گذشته  قرن های  اتفاقی  یا  طبیعی  و  تاریخی  مهاجرت های  با 
بیرون کشیدن احکام حقوقی و ملکی خاص از آن، تنها در حد یک 
سرگرمی و بازی با وقایع تاریخی است و نه راهی برای شناخت 
معضالت جوامع کنونی. پس بی توجه به تمامی این جزییات و با 
از  هدایت شده  موارد  اغلب  در  و سطحی)و  تبلیغاتی  یک رویکرد 
سوی عوامل حکومتی که منافعش در درگیری منطقه ای است(، 
یک  تنها  کنونی  خوزستاِن  غیرعرب  ساکنان  نامیدن  »غیربومی« 
بالهت ویژه نیاز دارد که تنها از سوی جماعت شووینیست و سر 
منطقه ای  واگرایی  قمارکنندگان  و  آخوندی  رژیم  آخور  در 

را  بی محتوا  »بومی گرایی«  همین  نیست  بی دلیل  برمی آید.  آینده 
کردن  منحل  جهت  تپه  هفت  نیشکر  صنعت  و  کشت  کارفرمای 

اعتراضات کارگران به کار می گیرد.

 دفاع از »بومی«، »کارگر«، »عرب«، »لر« و ... اگر در چهارچوب 
یک تحلیل فراگیر و رادیکال از سطوح مختلف و همبسته ی ستم 

در منطقه نباشد عمال تنها خوراکی برای فرادستان حاکم است.

 نکته ی قابل توجه دیگر اینکه تقسیم بندی استانی کنونی که آن 
سوی  از  آن  اجرای  برای  خاصی  اهداف  و  مشخص  سابقه ی  هم 
دولت های مرکزی پیگیری شده است مبنای ادعای »لریزاسیون« 
مثال  )یا  »لرستان«  استان  که  صورت  این  به  می گیرد.  قرار 
چهارمحال بختیاری( را مکانی برای لرها تعریف می کنند و در 
کنونی(  خوزستان  جمله  )از  دیگر  مناطق  در  لرها  حضور  نتیجه 
اقوام  و  ملیت ها  حقوق  به  تجاوزی  »لریزاسیون«،  مفهوم  ذیل  را 
دیگر معرفی می کنند)همین برخورد را از سوی شووینیست های 
کورد و تورک هم در مناطق مشترک بین االستانی شاهد هستیم(. یک 
جهت گیری آزادی خواه و عدالت خواه نمی تواند تقسیم بندی های 
استانی کنونی را که سابقه ی مشخص و اهداف معین پشت سر آن 
آشکار است را مبنای تحلیل خود قرار دهد که در غیر این صورت 
پروپاگاندای  یک  صرفا  جز  هدفی  و  است  آشکار  تناقض  یک 
شوینیستی نخواهد بود که از سوی جامعه هم مورد پذیرش قرار 
نخواهد گرفت. نمی توان هم منتقد تقسیمات استانی حکومتی بود 
قوم  یک  سرزمین  تعیین  درباره ی  قضاوت  مبنای  را  همان   هم  و 
تنها  آشکار  ناشی گری های  و  رویکرد  این  داد.  قرار  ملیت  و 
به  توأمان  نزدیکی  و  دوری  در  شوینیسم  قدرت مدار  خصلت  به 

قدرت) چه داخلی و چه خارجی( بر می گردد.  

ایران  مرکزی  دولت های  تحت  اخیر  قرن  یک  در  مهاجرت   
مختلف  مناطق  به  بسیاری  مردمان  و  دارد  بسیاری  داستان های 
آواره شدند، ولی حساب مهاجران با آمران و کاسبان آن معموال 
و  جنگ  به  تنها  آن ها  دیدن  یکسان  و  است  جدا  زیادی  حد  تا 
جدال مردم یک منطقه و نابودی هستی آنان می انجامد. رویکرد 
سطحی ناسیونالیسم قوم گرا و شوینیست های عرب و لر و ترک و 
کرد در این زمینه در واقع مشابه شوینیسم غالب فارس در ایران 

هستند و در این عرصه با آن رقابت می کنند. 

ملی گرایِی فارس و لرها در ایران

دولت-ملت رضاخانی اولین هدف اش را برای تضمین استقرار خود 
سرکوب لرها و کنترل خوانین پر قدرت لر بختیاری قرار داد. 1 

1 رجوع کنید به این منبع:
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از تالش های تبلیغاتی فرهنگی ) همچون فیلم »دختر لر«( گرفته 
تا سرکوب خوانین پر نفوذ لرستان همگی تالش رضاخان برای 
کنترل قدرت و نفوذ لرستان بود. کنترل منطقه ی جنوب و تسلط 
بر منابع نفتی و تسلط بر راه های تجاری زمینی و آبی از طریق 
خلع ید عرب ها و لرها راهی جز سرکوب آنان برای دیکتاتوری 
رضاخانی باقی نگذاشته بود. سیاست تخته قاپو که بی هیچ مالحظه ی 
مراجع  سرکوب  و  قتل  شد،  اعمال  منطقه ای  و  جامعه شناختی 
و  اجتماعی  زندگی  گسیختگی  هم  از  لر،  طوایف  سنتی  قدرت 
اقتصادی آنان و تقسیم بندی و جداسازی منطقه ی بزرگ لرستان 
در استان های مختلف همگی تالشی برای سرکوب و کنترل لرها 
در آن دوران بود. رضاخان سرکوب لرستان را عالوه بر کنترل 
برای  مقدمه ای  شرق-غرب،  و  شمال-جنوب  تجاری  مسیرهای 
آن  سرشار  منابع  و  معادن  بر  تسلط  و  کنونی  خوزستان  کنترل 
منطقه تلقی می کرد. تغییر توازن قدرت نظامی در مقایسه با مناطق 
مختلف غیرمرکزی و حمایت خارجی از دولت مرکزی در ایران، 
ساختار نظامی و استبدادی دولت-ملت ایران را شکل داد و شکاف 
مرکز و پیرامون بعد از شکست انقالب مشروطه به عنصر هویتی 
جامعه ی ایران و پایه ی دولت-ملت مدرن تبدیل شد و اندیشه ی 
سیاسی مدرن در بخش به اصطالح چپ خود که توسط حزب توده 
نمایندگی می شد هم با ارزیابی رضاشاه به عنوان بورژوازی مترقی، 
عمال چشم ها را بر این بخش از تاریخ ستم و سرکوب نابینا کرد.  

را  لرنشین  مناطق  در  کنترل  و  سرکوب  سیاست  این  ادامه ی 
از  آب  انتقال  برنامه های  مورد  در  مثال  عنوان  به  اکنون  هم  تا 
در  متعدد  سدسازی  پروژه های  می کنیم.  مشاهده  مناطق  این 
مردم  از  زیادی  تعداد  آوارگی  و  بیکارسازی  به  که  منطقه  این 
از  بخشی  است.  شده  منجر  دامداران(  و  کشاورزان  منطقه)شامل 
به مناطقی همچون عسلویه و  به جست وجوی کار  این آوارگان 
اهواز مهاجرت کرده اند و شهرهایی همچون ایذه و رامهرمز و 
باغملک با افزایش قابل توجهی از جمعیت بیکاران روبه رو شده اند 
و در ناامنی بی سابقه ای با توجه به رشد انواع و اقسام نابهنجاری ها 
و  کوچک  صنایع  تعطیلی  می برند.  سر  به  اجتماعی  آسیب های  و 
را در  بحران آب مشکالت مشابهی  لرستان و  استان  بزرگ در 

آن منطقه ایجاد کرده است. 

در  کالن  اجتماعی  و  امنیتی  طرح های  به  باید  اوصاف  این  با 
غارت  از  جدایی ناپذیر  بخشی  عنوان  به  هم  لرنشین  مناطق 
بسیاری  در  که  همان طور  کرد.  توجه  هم  مناطق  این  اقتصادی 
مناطق  آن  مردم  فرهنگی  حضور  به  فرصتی  غیرفارس  مناطق 
از  زائده ای  عنوان  به  را  خود  اینکه  جز  هم  لرها  نمی شود،  داده 
ندارند.  مستقلی  فعالیت  اجازه ی  کنند،  تعریف  آریایی  ایراِن 
این  فرهنگی توسط مزدوران محلی در  اقسام طرح های  و  انواع 
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مناطق برای فارس گرایی و تقویت روحیه ی ملی گرایی آریایی 
تفکرات  و گسترش  رشد  است.  آمده  در  اجرا  به  مناطق  این  در 
پان ایرانیستی و کوروش گرایی مهندسی شده ی حکومتی از سال ها 
پیش در دستور کار عوامل امنیتی تحت پوشش »فعالیت فرهنگی« 
در منطقه قرار دارد.  مراسم های متعدد شاهنامه خوانی و تورهای 
و  سرمایه گذاران  و  سپاه  امنیتی  عوامل  توسط  کوروش گردی 
میراث  کانون های  شد.  راه اندازی  محلی  وابسته ی  پیمان کاران 
فرهنگی به طور جهت داری گرایشات پان ایرانیستی را در منطقه 
لرها تحت  از  قابل توجهی  ترتیب بخش  این  به  تقویت می کنند. 
این تبلیغات دچار مسمومیت ناسیونالیسم آریایی و مرکزگرایِی 
اقتدارگرای پارسی )این تنها گزینه ی رهایی از اتهامات تاریخی 
همچون »راهزن« و ...( شدند. از نتایج این گرایشات بی توجهی 
تقویت  و  حفظ  و  احیا  برای  ناپیگیری  و  خود  مستقل  هویت  به 
چهارچوب  در  پرشتاب  انحالل  و  فرهنگی  میراث  گسترش  و 
این بخش  از  نتیجه رژیم  در  است.  مسلط آریایی-شیعی  فرهنگی 
نبرد هژمونیک  ایدئولوژیک خود در  نماینده ی  به عنوان  از لرها 
با هویت های رقیب همچون عرب ها در منطقه ی خوزستان استفاده 
می کند. لرهایی که خود را نواده ی کوروش می دانند و هر روز 
اینکه  بدون  می شوند  فرهنگی  استحاله ی  دچار  دیروز  از  بیشتر 
باشند.  دخالتی در سرنوشت و مدیریت محیط زیست خود داشته 
از  بخشی  را  پان ایرانیست  لرهای  از  رژیم  ابزاری  استفاده ی  این 
فعاالن عرب به »لریزاسیون« تعبیر می کنند که آشکارا در جهت 
بیشتر  دادن  نتیجه اش هل  و  لرهاست  دادن همه ی  نشان  یک دست 
لرها به سپاه فاشیست های پان ایرانیست است. همین اشتباه در تداعی 
جنبش و اعتراض عرب ها با وهابیت و سلفی گری از سوی لرها و 
عمال سنی گرایی  در صورتی که  ناظران صورت می گیرد  دیگر 
و وهابیت و سلفی گری در میان عرب های شیعه در ایران جایی 
برای مانور و نفوذ جدی ندارد و گرایش سطحی بخشی از جوانان 

عرب بیشتر یک واکنش به شیعه گرایی مرکز است. 

جمع بندی

حقیقت این است که تفرقه افکنی منطقه ای یک سیاست پایدار در نظام 
جمهوری اسالمی بوده است که بررسی نمونه ها و شگردهای آن از 
حوصله ی این نوشتار خارج است. برای یک نمونه ی مهم تاریخی 
مردم  قیام  کنم.  اشاره  خوزستان  در  عرب ها   138۴ قیام  به  باید 
عرب خوزستان در سال 138۴)15 آپریل میالدی( در اعتراض به 
یکی از طرح و نقشه  های حکومتی برای تغییر سیستماتیک ترکیب 
جمعیتی منطقه بود. نامه  ی ابطحی رئیس دفتر رئیس  جمهوِر اصالح 
طلب)محمد خاتمی( افشا شد که در آن بر اهتمام در تغییر ترکیب 
جمعیتی منطقه  ی خوزستان به نفع غیرعرب ها تاکید شده بود.٢ این 
نامه خشم توده  ی ناراضی از ظلم و ستم چندین ساله  ی جمهوری 

سرمایه دارانه ی  کارکرد  از  جدا  را  ی  یت جمع ترکیب  تغییر  عربی  یزم  شوین مونه  ن عنوان  2   به 
رژیم های پهلوی و جمهوری اسالمی می بیند و به این ترتیب تضاد را به جدال عرب و فارس تقلیل 

می دهد تا هویت سیاسی خود را موجه جلوه دهد.
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بر  را  خوزستان  شده  ی  داشته  نگه  عقب   و  فقیر  مردم  به  اسالمی 
انگیخت و در نتیجه  ی سرکوب خشونت  باِر قیام مردمی بیش از  6٠ 
نفر کشته شدند. این قیام اتفاقا هم دلِی دیگر اقواِم ساکن خوزستان 
و  می شد  مت  حکو تر  بیش خشم  موجب  مین  ه و  برانگیخت  هم  را 
ایده  ابزارهای  از  م  ه و  ود  خ قهریه  ی  نیروی  از  هم  قوا  تمام  با 
 ئولوژیک ناسیونالیستی برای کنترل قیام مردم استفاده کرد. بخش 

 هایی از پان فارس های طبقه  ی متوسط حاکم در منطقه که همه  ی 
ابزارهای اطالع رسانی و نهادهای رسانه  ای و اجتماعی را در اختیار 
دارند بر طبل ناسیونالیزم کوبیدند و عمق مطالبات مردم ستم  دیده 

 ی عرب را پنهان و محتوای قیام را جعل و سانسور کردند. طیف 
ی  رتبه  عالی  مندان  ار ک ن،  مندا هنر روزنامه  نگاران،  از  وسیعی 
دولتی، صاحبان مراکز فروش محصوالت فرهنگی و ... که همه  

گی از دست َرِس عرب های غیر وابسته به حکومت خارج شده  اند 
به طور هم آهنگ و در هم  صدایی با جمهوری اسالمی با آویزان 
شدن به ناسیونالیزمِ فارس و آریایی تالش کردند تا قیام عدالت  

خواه و آزادی  طلِب مردم عرب سانسور و سرکوب شود. این رویه 
در قیام  های اخیر در اهواز و دیگر شهرهای خوزستان هم جاری 
بود. اقشاری که در این مواقع با جمهوری اسالمی هم  صدا می 

با جمهوری اسالمی هم توافق  شوند لزوما و در وجه غالب شان 
ندارند ولی به لحاظ ایده  ئولوژیک به ناسیونالیزم مرکزگرا دچار 
هستند و این گماِن غلط را دارند که گویا جمهوری اسالمی هم 
مشکلی با  ناسیونالیزمِ فارس دارد در صورتی که جمهوری اسالمی 
در فرصت مناسب از حربه  ی ناسیونالیزِم فارس هم استفاده می  کند 
و تجربه ی سرکوب قیام عرب ها و هم چنین واکنش ها به مناقشات 
بین ایران و کشورهای عربی همسایه نشان می دهد که محاسبه 

 ی غلطی نکرده و اقشاری که هم  چنان به ناسیونالیزم و شوینیزمِ 
آریایی و لیبرالیزم عقب  مانده  ی سیاسی گرفتار هستند به وقت  

اَش سربازان و متحدان جمهوری اسالمی و هر دولت دیکتاتورِی 
دیگری علیه هر گونه قیام آزادی  خواهانه  ی اقوام و اقلیت های 
ایراِن کنونی  به این ترتیب هر جنبشی در  ملی مختلف هستند. 
اگر مساله  ی اقوام و ملل ساکن منطقه  ی سرزمینِی ایران را در نظر 

نگیرد اصوال قادر نیست تحولی دموکراتیک ایجاد کند.3     

    اما در سوی دیگر یعنی در جبهه  ی عرب ها هم نیروهایی حضور 
دارند که در قالب گروه  های سیاسی فعالیت می  کنند که برنامه و 
هدف سیاسی خود را دفاع از حقوق مردم عرب تعریف می کنند. 
همان  طور که ذکر شد ظلم و ستمی که بر خلق عرب وارد آمده 
اکنون غالبا توسط اقشار متوسط، خرده بورژوازی و بورژوازی 
به صورت پراکنده و در چهارچوب  ه دولت مرکزی  ب وابسته 

الیزِم( عربی و هم  چنین واکنش  هایی به   های ملی  گرایی)ناسیون
مذهب مسلط شیعه و در قالب انواع ُسنی  گرایی نماینده  گی می  

شود. بخشی از بورژوازی وابسته  ی عرب)هم  چون هم تایاِن ُکرد و 

3  در جنبش پسا انتخاباتِی سال1388 تحت هژمونِی اصالح   طلبان نیز با بی توجهی به مساله ی ملی و در 
واقع تغذیه از ناسیونالیزِم فارس بود که مانع جلب هم دلی و هم راهی اقوام و ملِل مختلف شد.

تُرِک خود( هم در هم بسته  گی با دیگر نیروهای رفرمیسِت حکومتی 
و مستقل، با طرح مساله  ی فدرالیسم یا جدایی طلبی تالش می  کنند 
از همه  ی تضادهای ملی  گرایانه و مذهبی برای پیش  بُرد اهداف 
خود استفاده کنند و در این راه حتا قائل به تحریف جنبش مردم 
عرب در راستای طرح و برنامه  ی اصالح طلبان جمهوری اسالمی 

هم هستند.۴

اساسا  اما همچون خیزش دی ماه   اهواز  اخیر عرب ها در  جنبش 
بر اعتراضات اقشار حاشیه ای استوار است و به گمان این نگارنده 
رخ  چهارچوب  همین  در  اساسا  ستم  تحت  لق های  خ ی  ها جنبش 
خیزش  و  دی ماه  خیزش  سانسور  و  بی اعتنایی  رمز  و  ند  می ده
اخیر عرب های اهواز و دیگر خیزش های حاشیه ی مرکزگرایی 
همین  در  ارگان هایش  و  متوسط  طبقه ی  از سوی  عی  آریایی-شی
نهفته است. جنبش فرودستان اقتصادی و ملی و منطقه ای و نژادی 
و مذهبی و ... همگی مشمول چنین حذف و طردی خواهند بود 
مگر اینکه در خدمت و حاشیه ی مرکزگرایی گفتمانی آریایی-

شیعی و بورژوازی همبسته با آن قرار بگیرند.

ترفنِد  که  داد  نشان  اهواز  در  اخیر  اعتراضات  ه  ب ا  واکنش ه
اقشار  میان  در  باورمندی  از  باالیی  درجه ی  به  ی  س ا ر تجزیه ه
زوایای  از  که  است  الزم  و  دارد  نفوذ  ایران  ه ی  ع م ا ج مختلف 
مختلف به دالیل آن توجه کرد. در این یادداشت صرفا به موقعیت 
تجزیه ْهراسی  این  اصلِی  هدف/عامل  و  »متهم«  عنوان  ه  ب ا  عرب ه
پرداخته شد. وضعیت عرب های ایران در متن عرب ستیزِی ملی ای 
که از عناصر ایده ئولوژیک »ایران« محسوب می شود برای تحلیل 
مبارزات سیاسی و اجتماعی در منطقه ی خوزستان دارای اهمیت 
یادداشت سعی شد در حدی  این  این جهت در  از  و  است  خاص 
به خدمت  برای  همچنین تالش  و  پرداخته شود.  ه آن  ب مختصر 
گرفتن لرها در ارتش پان ایرانیسم و در عین حال اتهام به سوی 
لرهای ساکن منطقه با عنوان »لریزاسیون« بدون توجه به تبعات 
آن از سوی برخی نیروهای شوینیست عرب در خیزش اخیر مورد 

توجه قرار گرفت. 

 

 

4  منونه اش را درطیف های نزدیک به اصالح طلبان یا اخیرا فعالیت های چشم گیر نزدیکان به امام های جمعه 
در اهواز می توان جست وجو کرد.
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 مشروطه خواهان بختیاری به رهبری سردار اسعد که پیش از این 
عقد  از  بود،پس  کرده  فراهم  را  بختیاری  لرهای  اتحاد  زمینه ی 
به  حرکت  برای  قشقایی ،  ترک های  و  عرب ها  با  مودت  قرارداد 
سوی تهران در اصفهان مستقر و مسلط شد. محمدعلیشاه قاجار به 
بختیاری  فرمانده سواران  و  اصفهان  السلطنه حاکم جدید  صمصام 
اخطار داد: »مملکت صاحاب دارد به کوهستان خود برگردید...« 
.این سخن اکنون هم در موقعیتی دیگر  از دهان شووینیست های 

غالب و مغلوب خارج می شود.

مجاهدان  و  شد  مشروطه خواهان  برای  انگیزه  ای  اصفهان  فتح 
رشت  از  گیالن  مشروطه خواه  مجاهدان  و  اصفهان  از  بختیاری 
)در حالی که مجاهدان تبریز در محاصره ی عین الدوله بودند( از 
دو جبهه به سوی تهران حرکت کردند و در ٢٢تیر1٢88 وارد 
محمدعلی  پناهندگی  و  شدن  متحصن  به  منجر  که  شدند  تهران 
شاه قاجار به سفارت روسیه در تهران و سپس خلع او از سلطنت و 

تبعید از ایران شد.

صد ویازده سال پس از اتحادی فرامنطقه ای در ایران برای مقابله 
با استبداد سلطنتی، اکنون نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسالمی 
با توجه امکاناتی که اکنون موجود است، در بدترین وضعیت خود 
به سر می برند. گرایشات لیبرال آبکی و شوینیست های پرسروصدا 
مزخرف بافی های  با  و  دارند  را  باال  دست  غیرفارس  مناطق  در 
گندیده همه جا را آلوده کرده اند و برای منافع حقیر گروهی 
اتحاد  و  همگرایی  فرصت های  و  امکانات  شخصی،  خودنمایی  و 
به  چرتکه  و  می کنند  محدود  و  تضعیف  را  مردمی  همبستگی  و 
دست همچون بنگاه داری خنگ و حریص با سندهای منگوله دار 

و سرشماری و تقسیم ملک و میراث و جعل سند کاسبی می کنند.

***

کتابی اخیرا از سوی انتشارت شیرازه منتشر شده است که شامل 

۱۱۱سال از اتحاد تاریخی مشروطه طلبان
 برای فتح تهران می گذرد!

بهمن سلطان ابراهیمی
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صاحب نام  چهره هاي  از  یکي  جناب  ضیاءالدین  یادداشت های 
از  مانده  برجاي  گزارش هاي  و  خاطرات  بیشتر  و  است  اصفهان 
نهادهاي جدید  تأسیس  و  لحاظ روشن شدن چگونگي  از  نیز  او 
آموزشي در آن سامان اهمیت دارند. آنچه در این مجموعه ارائه 
کلي تر  تحوالت  که  اوست  خاطرات  از  دیگري  بخش  مي شود 
اصفهان در سال هاي بعد از نهضت مشروطه و دوران جنگ جهاني 

اول را شامل مي شود.

در بخشی از این کتاب به تدارک نیروهای حامی انقالب مشروطه 
و از جمله دخالت خوانین مشروطه خواه بختیاری اشاره شده است 

که برای اطالع خوانندگان در اینجا نقل قول می کنیم:

»سردار اسعد از بزرگان و خوانین بختیاری که در فرنگ است 
به صمصام السلطنه برادر بزرگ ایلخانی بختیاری و دیگر برادران 
برگشت  برای  و  کنند  آزاد  را  اصفهان  نمایند،  قیام  است:  نوشته 
مشروطیت و آزادی آن اقدام مؤثر ولو جنگ و ستیز نهراسند تا 

دوباره مشروطیت را پای گیر سازند.

حاج میرزا حبیب اهلل امین التجار از آزادی خواهان بنام اصفهان 
خوانین  با  همچنین  و  تهران  آزادی  سران  با  پرشور  باسری 
بختیاری و آقایان مسجدشاهی سر و سری دارد. او با ما خویش 
است و دوست و همسایه هم داستان - ساعتی چند از شب گذشته، 
التجار  امین  طرف  از  که  بودیم  خوابیدن  شرف  در  خورده  شام 
آمدند پدر و عمویم را که در امور تحصن و بستن بازار همدست 
با  نیز  التجار دعوت کردند و مرا  امین  به منزل  بودند  و همراز 

خود بردند.

]شورای جنگی[

حاج  االسالم  شیخ  از  مرکب  بود  انجمنی  التجار  امین  خانه  در 
شکراهلل  خاکسار،  سلسله  پیشوای  دهکردی  نوربخش  سیداحمد 
خان لنبانی، ابوالقاسم خان بختیاری که تازه امروز از زندان آزاد 
شده، امین التجار، اعتماد التجار، حاج سید محمد جناب )پدرم(، 
ای  گوشه  در  که  من  و  جناب)عمویم(،  میرسیدعلی  حاج  و 
نشسته بودم، گفتند: »ضرغام السطنه به عنوان پیش قراول خوانین 
به یاری آزادی خواهان و  با عده ای سوار و تفنگچی  بختیاری 
کیلومتری   18 فالورجان  در  آمده،  اصفهان  طرف  به  متحصنین 
و  همراهی  از  اطمینانی  و  وثیقه  است  منتظر  کرده،  اطراق  شهر 
عزیمت  شهر  طرف  به  تا  کند  دریافت  ملت  پیشوایان  مساعدت 
کسی  چه  که  شود  حل  باید  مسایل  این  سری  انجمن  در  نماید. 
یا کسانی باید وثیقه از طرف ملت بدهند، وثیقه چیست و چگونه 

آقا  حاج  را  قرآنی  شد  قرار  مذاکرات  از  پس  شود.«  تهیه  باید 
نمایندگی  به  التجار  امین  و  دینی  پیشوایان  و  علما  نام  به  نوراهلل 
تجار مهر کنند و بفرستند نزد ضرغام السلطنه - همان وقت قرآنی 
را که پشت آن عهدنامه مقرر نوشته شد- شیخ االسالم گرفت و 
رفت به مهر و امضاء حاج آقا نوراهلل و تصویب آقانجفی رساند، و 
آورد و دادند به ابوالقاسم خان، و او همان وقت با وسیله ای که 
امین التجار حاضر کرده بود برد نزد پدرش ضرغام السلطنه، نیز 
قرار شد شکراهلل خان برود لنبان با دستور حاج آقا محمد )خالو( 
رئیس طایفه شیرانی، عده ای سوار و تفنگچی تجهیز و حاضر کند 
السلطنه  به ضرغام  و  نمایند  عزیمت  به طرف فالورجان  سحرگاه 
یعنی  ِسر  اهل  راهنمایی کنند.  به شهر  را در حمله  او  بپیوندند و 
استقبال  را در دستگرد  السطنه  انجمن هم صبح زود ضرغام  اعضاء 
کنند؛ ناگفته نماند بی باکی و بی پروایی اهل ِسر و اعضاء انجمن 
قابل تأمل و توجه است که در چنان روز و روزگاری اگر هر 
کدام گیر می کردند، بدون شک و بی چون و چرا مسلما جایشان 
باالی دار بود، و ایشان بی آنکه به فکر عاقبت کار خود باشند، 
آنچه وظیفه داشتند عمل می کردند و جان خود را بر طبق اخالص 

گذاشته نثار می داشتند.«

ضياالدين جناب؛ ايام پرتالطم )نگاهي به تحوالت مرشوطه و بنياد آموزش نوين در اصفهان(؛ 

نرش شیرازه، چاپ اول ۱۳۹۵، صص۲۳-۲۱
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اهواز را که به صورت  اقدام ضدانسانی مزار قتل عام شدگان سال۶۷ در خاوران  رژیم جنایتکار آخوندی در یک 
گورهای جمعی بود تخریب کرده تا با ساختن بلوار بر روی آن به خیال خودش آثار جنایت بزرگ علیه بشریت را 

محو کند.

این بلوار که خیابان بشارت را به بلوار بهشت آباد و محله مهدیس وصل می کند. به تخریب مزار سربداران اهواز در 
حدفاصل مهدیس تا فاز ۵ پادادشهر منجر خواهد شد.

تخریب مزار اعدام شدگان دهه ی شصت در اهواز
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               اهواز - بلوار وصال از بشارت ۳ به بلوار بهشت آباد

 با بهانه و پوشش احداث بلوار حدفاصل مهدیس تا فاز ۵ پادادشهر، مزارهای خاوران دوطرف این بلوار کامال 
تخریب شده اند. این بلوار خیابان بشارت را به بلوار بهشت آباد و محله مهدیس وصل می کند.

پیشینه خاوران اهواز

خاوران ها مناطقی هستند که مدفن تعداد بسیار زیادی از زندانیان سیاسی اعدام شده به دست حکومت دیکتاتوری 
آخوندی در محدوده زمانی سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ می باشند. در اقصی نقاط ایران چنین مناطقی یافت می شود 
که نقطه اشتراک آنها متروک بودن، نداشتن نام و نشان، نبود سنگ و مقبره و در برخی موارد وجود گورهای 
دسته جمعی در آن هاست. »خاوران ها« مورد غضب حکومت هستند به طوری که در طی حدود سه دهه گذشته 
و  شده  رویت  قبور  بعضی  بر  گلوله  شلیک  آثار  بعضًا  شده،  تخریب  آنها  در  موجود  نشانه های  کمترین  همواره 
همین طور در مواردی حکومت ایران به تغییر کاربری این مناطق دست زده است. »خاوران ها« سند برجسته جنایت 

علیه بشریت هستند، جنایتی که به آمریت حکومت و مسوالن وقت رژیم آخوندی ایران صورت گرفت.

رژیم ضدبشری آخوندی در اواخر تیر ماه ۱۳۹۷ اقدام به تخریب مزار قتل عام ۶۷ و محو آثار جنایت علیه بشریت 
و مزارهای جمعی دفن زندانیان سیاسی در اهواز نموده بود.

در سال ۶۷ در جریان کشتار زندانیان سیاسی، دهها زندانی سیاسی مرد و زن در اهواز را در گورهای جمعی در 
منطقه پادادشهر دفن کردند.

مزارهای جمعی اهواز دو قطعه سیمانکاری شده مستطیل و مربع شکل بزرگ بودند که در منطقه پادادشهر قرار 
داشت.

این مزارها همواره دستخوش بی حرمتی و پنهان کاری رژیم ضدبشری آخوندی بود. به طوری که برای بیش از یک 
دهه، دور تا دور این منطقه را با زباله و نخاله های ساختمانی پوشانده بودند تا آن را از دید عموم محو، و دسترسی 

خانواده ها به آن را دشوار سازند. 
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خانواده ها، خود، سنگهای کوچکی بر این گور جمعی گذاشته و نام عزیزانشان را بر آنها نوشته بودند.

افشاگری  از  اما پس  کلید خورد  تعریض جاده  عنوان عملیات  اهواز تحت  مزار خاوران  تخریب  اردیبهشت ۹۶، 
خانواده ها و و ابراز نگرانیها درباره احتمال تخریب گورهای جمعی، متوقف شد. 

تیرماه ۱۳۹۶ به خانواده ها گفتند، قرار است اتوبانی از آن جا رد شود و قول دادند قبرها آسیبی نمی بیند و در یک 
فضای سبز باقی می مانند! 

اما در اواخر تیرماه ۱۳۹۷، سراسر منطقه ای که قباًل گورهای جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده بود، با استفاده از 
بیل مکانیکی با خاک یکسان شد. 

عملیات از میان بردن تمامی آثار و سنگهایی که خانواده ها گذاشته بودند، کمتر از ۲۴ساعت طول کشید.

از اوایل سال ۱۳۶۰ که اعدام افراد وابسته به گروه های سیاسی مخالف حکومت آخوندی در اهواز، هم چون سایر 
شهرها آغاز شد، رژیم ایران این افراد را در گورهایی نزدیک به گورستان عمومی اهواز که بهشت آباد نام دارد 

دفن کرد.

گورستان بهشت آباد که در ضلع جنوب شرقی اهواز قرار دارد، در سال ۱۳۶۰ تقریبا خارج از شهر بود و در مجاورت 
آن باغهای سیفی و نخلستان قدیمی شهر و نیز محله ی فقیرنشینی به نام خروسی قرار داشت.

اولین گروه های زندانیان سیاسی اعدام شده یا به قتل رسیده در سال ۱۳۶۰ توسط حکومت ایران در فاصله  ی حدودا 
۳ کیلومتری ضلع شرقی بهشت آباد به موازات جاده منتهی به پارک جنگلی فوالد دفن شدند. در سال های پس از 
آن نیز سایر اعدامی ها از جمله اعدام شدگان قتل عام ۶۷ در اهواز نیز عموما در این محل دفن شدند. که در تصاویر 

ماهواره یی این مناطق مشخص شده است..

در این رابطه در سال ۱۳۷۵ اتحادیه تعاونیهای مسکن استان خوزستان شروع به آماده سازی زمین های اطراف این 
محل جهت ساخت و ساز نمود که تا کنون کمتر از ۴۰درصد پیشرفت کار داشته اند.

همین طور در سال ۱۳۷۶ شهردار وقت اهواز »عباس هالکویی« که سابقه عضویت در نهادهای امنیتی داشت، 
طرح تبدیل این گورستان به فضای سبز! را مطرح نمود اما به دلیل آن که خاک منطقه بیش از حد نامناسب و 

دسترسی به آن نیز دشوار بود این طرح عماًل پس از سه سال کنار گذاشته شد.

در سال ۱۳۸۰ نیز سازمان مسکن و شهرسازی اهواز تحت عنوان طرح های جدید شهری شروع به طراحی، جهت 
ساخت و ساز نمود اما از آنجا که سازمان مسکن و شهرسازی نتوانست با مالکین این امالک که از قدیم صاحب 
سند بودند به توافق برسد، این طرح نیز نیمه تمام رها شد. در کنار تمام تالش های صورت گرفته برای از بین 
بردن این محل شهرداری اهواز تمامی نخاله های ساختمانی را در این گورستان بی نام و نشان تخلیه می کرد، این 
اقدام باعث شد که دسترسی به این مزارها روزبه روز دشوارتر شود. به ویژه در دو فصل پاییز و زمستان که بارندگی 
زیاد شده و آب های سطحی نیز راه خروج ندارد وضع به مراتب بدتر می شد، به گونه یی که تقریبآ شش ماه از سال 
آب تا نیمی از مزارهای مرتفع سیمانی جمع شده و سبب نشست و تخریب بیشتر آنها می شد. تا این که در اواخر 
تیرماه ۱۳۹۷، به بهانه احداث بلوار، سراسر منطقه ای که قباًل گورهای جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده بود، با 

استفاده از بیل مکانیکی با خاک یکسان شد. 
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در ماه گذشته بارها منابع خبری از حمالت هوایی جنگنده های 
ترکیه به مواضع حزب پ ک ک در شمال عراق خبر در داده اند.

ترکیه  ارتش  اف-16  جنگنده  چندین  گزارش ها،  این  براساس 
عراق  شمال  در  سنجار  و  مخمور  در  را  مناطقی  دوشنبه  بامداد 
 31 که  اند  داده  گزارش  خبری  منابع  برخی  کردند.  بمباران 
عقاب«  »پنجه  که  عملیات  این  در  ترکیه  ارتش   16 اف  جنگنده 
که  داده  گزارش  نیز  العربیه  شبکه  داشتند.  مشارکت  دارد  نام 
به  وابسته  نیروهای  مواضع  روی  بمب   ٢٠ ترکیه  جنگنده های 
موصل  استان  غرب  در  مخمور  و  سنجار  کوه های  در  پ.ک.ک 
به  بار  چندین  نیز  ترکیه  ارتش  جنگنده های  کرده اند.  شلیک 
مواضع پ.ک.ک در شمال عراق حمله کردند که به گفته وزارت 
دفاع این کشور در این حمالت حداقل هشت نفر از نیروهای این 

گروه کشته شده اند.

با  بنیادی،  تجدیدنظرطلبی  یک  از  پس  دهه هاست  پ.ک.ک 
در  عظمت طلب  و  توسعه طلب  ناسیونالیسم  یک  تبلیغ  و  نمایندگی 
پوشش چپْ نمایی و یاوه خواری پُست مدرن مد روز، عمال جنبش 
ترکیه،  مجادالت  در  منطقه ای  فشاری  نیروی  به  را  ُکرد  خلق 
ارمنستان، یونان و دیگر قدرت های منطقه تبدیل  ایران، عراق، 
تقلیل داده است. خلق ستمدیده ی ُکرد سال هاست ضمن  کرده و 
تحمل ستم ملی وارده از سوی دولت های ایران و ترکیه و عراق و 
سوریه، همواره گوشت دم توپ و قربانی تمایالت و منافع مقطعی 
دیگر  بار  اکنون  است.  شده  ُکردها  به  منتسب  جریانات  برخی 
صف کشی حزب دموکرات کردستان مقابل پ.ک.ک در همدستی 
بار دیگر احتمال جنگ داخلی و کشتاری دیگر را  با اردوغان، 

افزایش داده است. 

***

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اظهار امیدواری کرده 
که بهره برداری از منابع گازی تازه کشف شده در سال ٢٠٢3 
و همزمان با صدمین سالگرد تاسیس رژیم ترکیه آغاز شود. وزیر 
اقتصاد ترکیه هم مدعی شده به زودی کسری بودجه ترکیه حل 
کارشناسان  ترکیه  رژیم  مقامات  ادعاهای  وجود  با  شد.   خواهد 
را  ترکیه  موقعیت  تازه  اکتشاف  این  که  معتقدند  انرژی  مستقل 
اندکی از نظر انرژی تغییر می دهد اما از نظر مالی تاثیر تعیین 

رویاهای گازی و نفتی دولت اردوغان
 و اصطحکاک با ناسیونالیسم توسعه طلب پ.ک.ک

 

زاگرس عالی محمودی

منابع  از  نقل  به  رویتزر  خبرگزاری  داشت.  نخواهد  ای  کننده 
شده  منابع گازی کشف  اولیه  ذخایر  میزان  داد که  خبر  آگاه 
این  توسط ترکیه در دریای سیاه 8٠٠ میلیارد متر مکعب است. 
اما بر خالف  میزان گاز در حدود مصرف ٢٠ سال ترکیه است. 
مناسبت  به  خود  سخنرانی  در  اردوغان  رجب  روییترز،  گزارش 
 3٢٠ را  شده  کشف  ذخایر  میزان  سیاه  دریای  در  گاز  کشف 
از  ارائه شده  با آمار  میزان  این  عنوان کرد.  متر مکعب  میلیارد 
از  دیگر  برخی  است.  متفاوت  بسیار  رویترز  خبرگزاری  سوی 
در  شده  کشف  تازه  گازی  میدان  هم  یورونیوز  همچون  منابع 
مصر که 85٠ میلیارد متر مکعب ارزیابی شده را سه برابر میدان 
می  نظر  به  ترتیب  این  به  پس  اند.  ارزیابی کرده  ترکیه  گازی 
رسد آماری که از زبان خود اردوغان بیان شده را می توان مبنای 

ارزیابی قرار داد. 

از پروپاگاندای حزب  به پیروی  اغلب رسانه های دولتی ترکیه 
اکتشافی ترکیه در حوزه ی  برنامه های  آ.ک.پ در صدد هستند 
همچنین  و  ترکیه  مالی  وضعیت  تغییر  از  ای  نشانه  را  مدیترانه 
تغییر موقعیت استراتژیک ترکیه در مناسباتش با کشورهای تولید 
کننده ی نفت و گاز معرفی بکنند. این تبلیغات دولت ترکیه که 
تنها مصرفی داخلی دارد بر مبنای دو فرض غلط بنیان گذاشته شده 
است. اول اینکه نه تنها حجم نقدینگی حاصل از فروش گاز میدان 
تازه کشف شده را در لحظه قابل دسترسی فرض می کند بلکه در 
میزان آن هم اغراق می کند. استخراج گاز ظرف ده سال آینده 
نزدیک به 3٠ میلیارد دالر هزینه دارد. فرض دوم تصور سنتی و 
پیشاسرمایه داری از بازار انرژی جهانی است. قیمت گذاری نفت و 
گاز در چهارچوب جهانی تعیین می شود و تابع تحوالت جهانی 
خواهد بود به این معنا که حتا اگر گاز ترکیه خریدار عمده ای 
نداشته باشد، تولید و بهره برداری اش برای مصرف داخلی ترکیه 
هم از خرید آن از کشورهای تولید کننده باصرفه تر نخواهد بود 
و تمایل تولیدکنندگان نفت و گاز برای کاهش تولید به همین 
از  هر سطحی  در  و گاز  نفت  انرژی  مصرف  و  تولید  است.  دلیل 
مالکیت تابع قیمت گذاری جهانی است که امتیازی خارج از این 

چهارچوب برای کشورهای تولید کننده ایجاد نمی کند.
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نامه ای  انتشار  با  جهان  ثروتمندان  از  تن  سه  و  هشتاد   
سرگشاده خطاب به دولت ها، خواستار اخذ مالیات بیشتر از 
آنها برای تامین بودجه نجات اقتصاد جهان از رکود ناشی 

از شیوع ویروس کرونا شدند.

هشتاد و سه تن از ثروتمندان جهان که  در میان آنها  نام 
وارث شرکت دیزنی و ِسر استفان تیندال، دومین ثروتمند 
نیوزیلند هم به چشم می خورد، این نامه که آن را پیش 
از برگزاری نشست هفته جاری وزیران دارایی کشورهای 
عضو گروه بیست منتشر کرده اند و از سیاستمداران جهان 
خواسته اند تا برای رفع نابرابری در جهان فکری جدی و 

اقدامی فوری بکنند.

در بخشی از این نامه آمده است: »ما نه پرستاریم و نه 
کاری  بتوانیم  که  نیستیم  هم  آمبوالنس  راننده  پزشک، 
انجام  کووید۱۹  بیماری  به  مبتال  بیماران  بهبود  برای 
دهیم. ما فقط پول داریم، پولی که در حال حاضر برای 

بهبود شرایط اقتصادی جهان به آن بسیار نیاز است.«

هشتاد و سه ثروتمند جهان در ادامه نامۀ خود از دولت ها 
خواسته اند تا با اخذ مالیات بیشتر از افراد بسیار ثروتمند، 
نسبت به تامین بخشی از بودجه الزم برای احیای دوباره 
فعالیت های اقتصادی و مقابله با رشد بیکاری و فقر اقدام 

کنند.

نامه ی ثروتمندان آنطور که باورمندان سرمایه داری تبلیغ 
که  آنطور  یا  نیست،  دوراندیشانه  حل  راه  یک  کنند  می 
خیل عظیم ساده دالنی که حاکمیت سرمایه را تنها راه 
نجات بشری میدانند تبلیغ می کنند، این نامه سخاوتمندی 

تعدادی پولدار خیر و مهربان نیست. 

این اولین بار نیست که سرمایه داران با پول خود بدون 
اشاره به شیوه ی کسب آن فخر می فروشند و با خیریه 
های  پر سر و صدا و کمک به فقرا موقعیت خود را نه 
تنها موجه نشان می دهند، بلکه موضع قدرت خود را هم 

گوشزد می کنند. 

اما در سطح آکادمیک یکی از آخرین تالش ها برای ارائه 
بحران شکاف  بر  غلبه  برای  طلبانه  اصالح  حلی  راه  ی 
طبقاتی در جهان، انتشار کتاب سرمایه در قرن ۲۱ نوشته 

توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی  بود.

 پیکتی در این کتاب که در سال انتشارش پرفروش ترین 
کتاب موسسه ی آمازون شناخته شد، یک راه حل عمده 
قدرتمند  کشورهای  سوی  از  جهانی  مالیات  پرداخت  را 
سرمایه داری معرفی  می کند. پیکتی که یک اقتصاددان 
چپ هم محسوب نمی شود لزوم پرداخت مالیات جهانی را 
نه لطف و بخشش سرمایه داران، بلکه در ارتباط مستقیم 

با سودی می داند که از کار جهانی نصیب آنان می شود.

ارزیابی نامه ی اخیر ثروتمندان تنها با توجه وضعیت کنونی 
ساختاری  بحران های  با  ارتباط  در  مقطعی  بحران های 
سرمایه داری جهانی ممکن است. به نظر می رسد شدت 
بحران های فراگیر سرمایه داری جهانی به خصوص در ایام 
کالن  از  بخشی  است  ممکن  کرونا،  ویروس  همه گیری 
سرمایه داران را ازخیریه گرایی موردی و استثنایی به سمت 

یک پرداخت مالیات شفاف تر و کاراتر هدایت کند.

نامه ۸۳ ثروتمند جهان:
 برای مهار بحران کرونا از ما مالیات بیشتری بگیرید!

سوتیام مالمیر

https://per.euronews.com/2020/07/13/world-richest-people-want-pay-higher-taxes
https://per.euronews.com/2020/07/13/world-richest-people-want-pay-higher-taxes
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مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  بختیاری  اسعد  سردار 
نظامی  و  فکری  تالش   مشروطه،  انقالب  کوشندگان 
بسیاری در راستای بیداری ایرانیان ایفا کرد. او به جز 
نیز  فرهنگ  عرصه  در  سیاسی  و  نظامی  مجاهدت 
چهره مهمی بود و خود چند کتاب را از زبان فرانسه 
به فارسی ترجمه کرد. کتاب »عشاق پاریس« از جمله 
مشخص  آن  اصلی  نویسنده  که  اوست  ترجمه های 
اهمیت  جهات  بسیاری  از  که  ترجمه  این  است.  نشده 
خاصی در تاریخ ترجمه در ایران دارد، با تصحیح و 
کوشش عباسقلی صادقی و سعاد پیرا از سوی نشر 
و  514 صفحه  نسخه،  هزار  با شمارگان  ایران  تاریخ 
بهای 38 هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

سعاد پیرا بر تصحیح و انتشار »عشاق پاریس« مقدمه 
»نهرآب های  عنوان  با  صفحه(   100 از  )بیش  مفصلی 
ترجمه در دوران قاجار« نوشته است. این مقدمه تاریخ 
قابلیت  قاجار است و خود  تحوالت ترجمه در دوران 
انتشار به عنوان یک کتاب مستقل را دارد. پیرا در این 
ترجمه  نهضت  شکل گیری  علت های  خوبی  به  مقدمه 
ترجمه،  جریان  در  مختلف  موانع  قاجار،  دوران  در 
تاثیر بیشتر شدن حضور غربی ها اعم از مستشاران 
و  مختلف  دولت های  سیاسی  و  نظامی  وابستگان  و 
چهره های فرهنگی بر تحوالت ترجمه در ایران و... را 

تحلیل و بررسی می کند.

به باور پیرا مسیر ترجمه در دوره قاجار از دوره عباس 
میرزا با رویارویی ایران و غرب طی جنگ های ایران و 
روس آغاز می شود، سپس در دوره ناصرالدین شاه 
روند  دارالطباعه  و  دارالترجمه  و  دارالفنون  ایجاد  با 
سیستماتیک می گیرد و تا دوره مظفرالدین شاه روند 

هستی شناسی ترجمه در دوران قاجار
معرفی ترجمه ای از علی قلی خان سردار اسعد بختیاری

گفت وگو با سعاد پیرا

اواخر  از  به خصوص  را نشان می دهد.  به رشدی  رو 
دوره ناصری تا پایان دوره مظفری همراه با تغییرات 
انقالبی  از ساختارهای جامعه رنگ و بوی  در برخی 
با او گفت وگویی  و عدالتخواهی نیز به خود می گیرد. 
داشته ایم که در ادامه مطالعه خواهید کرد که پیش از 
این در سایت های مختلف منتشر شده که از سوی وانو 

بازنشر می شود. 
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در دوران مشروطه دومین نهضت  به نظر می رسد 
ترجمه در تاریخ تمدن ایران اتفاق افتاد، در نهضت 
نخست در دوران عباسیان، هرچند اختصاص کامل 
ترجمه  فلسفی  منابع  بیشتر  نداشت،  ایرانیان  به 
ترجمه شده  منابعی  دوران مشروطه  در  اما  شدند، 
کمتر فلسفی است و بیشتر در حوزه ترجمه منابع 
قرار  تعلیمی  ادبیات  و  مختلف  علوم  آموزشی 
می گیرد. حتی در ترجمه رمان نیز این وجه تعلیمی 

باره  این  در  شما  نظر  دارد.  خاصی  اهمیت  بودن 
چیست؟

در دوره قاجار بیشترین ترجمه ها در دوره ناصرالدین شاه انجام 
مشروطه  دوران  به  بیشتر  رمان  و  داستان  ترجمه  اما  می شود، 
تاسیس  دارالترجمه ای  شاهی  ناصرالدین  دوران  در  بازمی گردد. 
شده و یک انتشاراتی به نام دارالطباعه نیز راه اندازی می شود. در 
این نهادها کسانی کتاب ها را برای ترجمه انتخاب می کنند که 

یکی از آنها اعتمادالسلطنه است. تقسیمات ترجمه و نوع کتاب ها 
تقریبا گسترده است.

ترجمه ها  بیشتر  دارالفنون  نیاز  دلیل  به  شاه  ناصرالدین  دوره  در 
دوره  این  در  مثال  عنوان  به  است.  علوم  مختلف  حوزه های  در 
کتاب هایی در علومی چون شیمی، فیزیک و حتی عکاسی ترجمه 
فکر  انتقال  فاز  در  بیشتر  ترجمه ها  مشروطه  دوره  در  می شود. 
را  فکر  که  است  مهمی  راه های  از  یکی  رمان  و  داستان  و  است 
انتقال می دهد. داستان و رمان در غرب هم عمری طوالنی ندارد، 
بنابراین در آن دوران پس از گذشت حدود 1٠٠ سال آثار منتشر 
شده در غرب به فارسی ترجمه می شود. به عنوان مثال در دوره 
مشروطه خواهی ایرانیان نخستین ترجمه ها از الکساندر دوما انجام 
می شود و این دوران در اصل به فاصله یک قرن از حیات دوماست.

دوما در آثارش به انقالب فرانسه نگاه جدِی مهمی دارد به همین 
می شویم  نزدیک  مشروطه  انقالب  وقوع  زمان  به  هرچه  هم  دلیل 
که  نکنیم  فراموش  می شود.  بیشتر  دوما  آثار  از  ترجمه ها  تعداد 
ایرانی ها بیشتر برای ادامه تحصیل به فرانسه می رفتند و در آنجا 
درس می خواندند، بنابراین بیشترین نگاه ما در ترجمه هم ادبیات 
منتقل شده  ایران  به  بوده  و دیدگاه آنها درباره آزادی  فرانسه 
است، اما این به معنای عدم توجه مترجمان به ادبیات انگلیس و 

روسیه نیست.

در  چاپ  صنعت  ایرانیان،  مشروطه خواهی  مبارزات  از  پیش  در 
نخست  قدم های  ایرانیان  و  وارد شده  ایران  به  معنای مدرن آن 
برای انتشار کتاب هایی با تیراژ باال را برداشته بودند، اما بفرمایید 

که این ترجمه ها تا چقدر توسط عامه مردم مطالعه می شد؟

ما هیچگاه آمار دقیقی از میزان سواد عامه مردم در دوران پیش 
از مشروطه نداشته ایم. ما حتی نمی دانیم که چند درصد مردم سواد 
نوشتن اسم شان را داشتند. در دوره ناصری و مظفری میزان سواد 
عامه مردم بسیار بیشتر از قبل شد و این به دلیل تاسیس و فعالیت 
دارالفنون و مدارس رشدیه بود. مدارس رشدیه که مدارسی نوین 
بودند، در شهرهای بزرگ حتی در  با سیستم آموزشی مدرن  و 
سال   15 حداقل  مشروطه  دوره  در  بودند.  شده  فعال  هم  بوشهر 
ایران  بنابراین دو نسل در  از ایجاد مدارس جدید گذشته است، 
تجربه سواد دارند، اما هنوز نمی دانیم که دقیقا چند درصد از جامعه 
سواددار شده اند. درباره طبقه اجتماعی باسواد شده ها اما می دانیم 
که فرزندان طبقه متوسط به باال فرصت تحصیل در مکتب خانه یا 
در مدارس نوین را پیدا کردند. بنابراین آمار دقیقی از درصد و 
میزان سواد در میان مردم نداریم، فقط می توانیم بگوییم که نسبت 
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به دوره های قبل بیشتر شده است.

نگاه  سوادآموزی  مساله  به  نسبت  دوران  آن  در  هم  مردم  البته 
بهتری پیدا کرده و گرایش بیشتری از خود نشان داده اند. مسلما 
ما داریم در مورد طبقه ای صحبت می کنیم که امکان کسب سواد 
ترجمه ای  کتاب  هر  مطالعه  یا  خوانی  رمان  بنابراین  داشتند،  را 
دیگر نیز در این طبقه رواج پیدا کرده است. از تعداد شمارگان 
کتاب ها نیز می توان به نکات خوبی دست یافت. باید دید تیراژ 
کتاب های چاپ سنگی یا سربی در آن زمان چند نسخه بوده بعد 
می توان گفت که حدودا این تعداد می توانند این کتاب را مطالعه 

کرده باشند.

کتاب در آن دوران باید کاالیی اشرافی بوده باشد!

بله البته که چنین است. چرا که جدای از سواد که مهمترین مساله 
بود، مگر چند درصد طبقات مختلف جامعه امکان خرید یا تهیه 
می کند.  پیدا  تکوین  ترجمه  روند  هر حال  به  داشتند.  را  کتاب 
عالوه بر کتاب، چیزهای دیگری که به گسترش ادبیات داستانی 
از  برخی  پاورقی  در  داستان ها  برخی  درج  کرد،  شایانی  کمک 
در  حداقل  را  داستان خوانی  می رسد  نظر  به  که  بود  روزنامه ها 
طبقات اشراف و مرفه جامعه رواج بیشتری داد و به عادت تبدیل 
ایران  ناصری روزنامه دولت علیه  به عنوان مثال در دوره  کرد. 
پاورقی هایی منتشر می کرد. نخستین داستانی که در پاورقی این 
ترجمه  نام داشت که حتماً  منتشر شد »کریستف کلمب«  روزنامه 

شده بود.

همچنین باید بر این نکته تاکید و اشاره کرد از مهمترین بخش 
ستون  کنون  تا  اخبار  کاغذ  از  قاجار  دوره  روزنامه های  دیگر 
اخبار  گزیده  ترجمه  که  بخش  این  احتماالً  بود.  خارجی  اخبار 
دوران  این  شده  منتشر  روزنامه  هر  در  و  بود  خارجی  وقایع  و 
بخشی  توانست  اشغال می کند،  را  ثابت ستونی  و  به صورت مداوم 
مهمی از سرفصل ترجمه تمرکز و تدام و تکوین بخشد. هر چند 
که روزنامه های این دوران مرتب دستخوش نامالیمات، تغییرات 
و نوسانات تصمیم گیری های نامنسجم فکری حکومتی می شدند، 
اما با این حال این بخش از ترجمه به عنوان یک ستون پایدار و 
مستمر دوام یافت و تحت شرایط مختلف جزیی الینفک از اخبار 

روزنامه ها باقی ماند.

به طور کل چند موضوع را در ترجمه داستان در این دوران باید 
مد نظر داشت: اولین نکته واقعی و دنیوی بودن داستان بود که 
در  را  چیز  همه  و  بگیرد  خود  به  گسترده تری  ابعاد  می توانست 
خود فرو برد. یکی از این ابعاد رواج نگاه جدید به مسائل جهان 

پیرامون بود. البته جنبه سرگرم کننده داستان بعد دیگر آن بود 
از خالل آن حتی جنبه های اخالقی را هم مطرح  که می توانست 
از سطور ترجمه شده سردار  ما می توانیم  کند، همان طوری که 
مشاهده  وضوح  به  را  جنبه  این  پاریس«  »عشاق  داستان  در  اسعد 

کنیم.

یعنی همان وجه تعلیمی بودن باعث شد تا سردار 
اسعد »عشاق پاریس« را ترجمه کند؟

حس من این است که کسانی مانند سردار اسعد تالش داشتند تا 
برای  راه آنها  اضافه کنند و ترجمه یک  به جامعه شان  را  چیزی 
این اضافه کردن بود. نوشتن کتاب و روزنامه نگاری نیز از جمله 
حساب  به  جامعه  فرهنگ  سطح  بردن  باال  برای  دیگر  راه های 
می آمد. مترجمان فکر می کردند که از طریق ترجمه می توانند 
آن  طریق  از  و  کرده  ایجاد  ایران  جامعه  و  غرب  بین  را  پلی 
دانش جدید را به ایران منتقل کنند. در این دوران به جز رمان، 
»قرآن کریم« و کتب حدیث نیز ترجمه می شوند و تعدادشان هم 
اتفاقا اندک نیست. فراموش نکنیم که تنها کتاب های فرانسوی هم 
دان های  عربی  چون  دوران  این  در  نیست.  مدنظر  ترجمه  برای 
زیدان  جرجی  کتاب های  مانند  عربی  منابع  نبود  کم  هم  ایران 
به  نیز  زبان  انگلیسی  از کتاب های  عربی  ترجمه های  همچنین  و 

فارسی برگردان می شوند.

مقایسه  در  پاریس«  »عشاق  ترجمه  ساده  زبان 
وقایع  روزنامه  اخبار  حتی  متونی  زبان  با 
برای  تالش ها  و  زبانی  تحول  نشان دهنده  اتفاقیه، 
ساده سازی آن است. زبان فاخر مکاتبات درباری و 
حتی یادداشت های اهالی دربار در ترجمه ها ساده و 
انجام  این تحول بر چه ضرورتی  عامی تر می شود. 

می شود؟

روزنامه ها را عموماً طیف رجال تحصیل کرده جامعه که بعضاً ممالک 
غربی و تحوالت آن را دیده بودند منتشر می کردند. طبیعتاً آنها 
نسبت به روزنامه های غربی و تحوالت انجام شده در کشورهای 
غربی بی تفاوت نبودند و مسلماً تحت تأثیر آن قرار داشتند، اما 
باید توجه داشت که حرکت و تحول در ایران بطی تر )سست( از 
آن بود که بتوان تأثیرات را در کوتاه مدت مشاهده کرد. البته 
مهمترین  از  یکی  روزنامه ها  که  کرد  اذعان  می توان  روشنی  به 
زبان  ساده سازی  راستای  در  که  بودند  جمعی  ارتباط  وسایل 

گام های مؤثر برداشتند.

دولت  روزنامه  مختلف  دوره های  شمارگان  اگر  شما  مثال  برای 
نام های مختلفی  تغییر  با  و  را که طی سالیان مختلف  ایران  علیه 
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که داشت که در  نهایت نامش به »ایران« ساده شد، مالحظه کنید، 
متوجه تحول زبان حتی در همین تیتر این روزنامه خواهید شد 
در  است.  ساده نویسی و کوتاه نویسی حرکت کرده  به سوی  که 
بخش اخبار ترجمه ای این روزنامه نیز تحول زبانی از شماره های 
نخستین تا شماره های پایانی به شدت به چشم می خورد. همچنین 
همین ساده نویسی را در بخش های مختلف نگارش روزنامه مشاهده 
کمک  فارسی  زبان  ساده سازی  در  دگردیسی  این  کرد.  خواهید 
ادبیات  در  نویسی  ساده  حتی  و  روزنامه نگاری  روند  به  شایانی 

منشیان و رجال این دوره می کند.

در  اسعد  سردار  ترجمه  که  نیست  ذهن  از  دور  چندان  بنابراین 
نگارش  شیوه  ناصری  دوران  در  انجام شده  ترجمه های  با  مقایسه 
زبانی ساده تری به خود می گیرد، امری که از قبل این طی ادبیات 
چند دهه ای روزنامه نگاری ایران به مرور تکوین و انعکاس یافته 
و بر سطوح دیگر ادبیات این دوران به آرامی تأثیر می گذاشت. 
»سواد« در جامعه نیز تا این زمان تحرک یافته است و از شیوه های 
آموزش نوین این دوره بهره گرفته بود که البته شاید همین امر 

در  روند ساده  سازی زبان یک عامل عمده به حساب می آید.

حتی این ساده سازی روی زبان شاعران هم تاثیر می گذارد. ما در 
ادبیات خاصش  با آن  را  قاآنی شیرازی  از مشروطه  دوران پیش 
آنکه  عین  در  که  میرزا  ایرج  به  می رسیم  ادامه  در  اما  داریم، 
سعدی  به  او  از  و  دارد  شاهکاری  انگیزِی  خیال  و  غنی  مضامین 
ثانی یاد شده، اما زبانش به شدت ساده است. قاعده عروضی »تقلیل« 
هم در این دوره بوجود می آید که راهکاری است برای استخدام 

برخی واژگان و حتی واژه های فرنگی در قوالب شعر فارسی.

او  شعر  است.  موضوع  این  در  مثال  عالی ترین  میرزا  ایرج  بله. 
حتی عامیانه تر از آثار عارف قزوینی است. ایرج میرزا برای بیان 
مفهوم مدنظر خود الفاظ رایج در جامعه و حتی واژگان غربی را 
در غزل ها و دیگر اشعارش استفاده می کند بدون آنکه دچار ایراد 

وزنی شود.

این ساده  شدن زبان اشعار هم فرآیند مهم و مفصلی 
آن  درباره  دیگر  مفصل  گفت وگوی  یک  باید  که  است 
به  ما  که  است  این  مهم  میان  این  در  باشیم.  داشته 
ضرورت پژوهش های بیشتر درباره روند ترجمه در 

دوران قاجار رسیدیم.

پژوهش  بسیار کم  ما  قاجار  ترجمه در زمان  متاسفانه درباره  بله. 
کرده ایم. عمده کارها معموال درباره ترجمه کالسیک بوده است. 
عبدالحسین آذرنگ کتابی درباره تاریخ ترجمه در ایران تالیف 
انجام  به  را  این کتاب کار سنگینی  او در  است.  منتشر کرده  و 

رسانده و دوره های مختلف تاریخی را بررسی کرده است. علیرغم 
بررسی  که  معتقدم  اما  قائلم  بسیار  احترام  ایشان  قلم  برای  اینکه 
دوره های مختلف نمی تواند کار را تخصصی کند. من برای نگارش 
بگذرم  بسیاری  سرفصل های  از  شدم  ناچار  پاریس«  »عشاق  مقدمه 
تا بتوانم بر این نکته تاکید کنم که چه کارهایی به راحت شدن 
ایرانیان  به  روز  نگرش های  و  دانش ها  انتقال  برای  ترجمه  مسیر 
دوره قاجار کمک کرد. آقای آذرنگ بحث را از دوره هخامنشی 
آغاز کرده و به دوران معاصر رسیده است که هرکدام از اینها یک 
قاجار در پژوهش آقای  به دوره  است. فصلی هم  سرفصل بزرگ 

آذرنگ اختصاص پیدا کرده، اما به هر حال کافی نیست.

ترجمه در دوران قاجاریه خودش چند سرفصل مهم دارد: ترجمه 
رسائل آموزشی، ترجمه داستان و رمان، ترجمه متون فلسفی و... 
هرکدام مباحث طوالنی دارد و می شود برای هرکدام از آنها یک 
مقایسه  و  بررسی  را  ترجمه ها  خود  می توان  حتی  نوشت.  کتاب 
کرد. سردار اسعد هشت کتاب ترجمه کرده و این مهم است که 
یک  ترجمه  با  حتی  یا  اصلی  متن  با  را  کتاب ها  این  از  هرکدام 
زبان دیگر مقایسه کرد و فهمید که در کدام پاراگراف ها انتقال 
معنایی کامل صورت گرفته و در کدام قسمت ها صورت نگرفته 
است. خود سردار اسعد در مقدمه اش بر کتاب می نویسد که تالش 
متوجه  کتاب  مطالعه  از  پس  خواننده  خود  که  بود  این  بر  من 
شود که حق مطلب ادا شده است. بنابراین خود او سعی کرده تا 
فرانسه سعی می کرد  او همچنین در  انتقال دهد.  را کامل  مفاهیم 
تا کتاب های مختلف را بخواند و تهیه کند تا بعدها بتواند برای 

ایرانی ها آن کتاب ها را ترجمه کند.

نکته دیگری را که نباید فراموش کرد این است که سردار اسعد 
نیست  اصلی  متن  عین  برگردانش  که  می کند  اشاره  خودش  باز 
خالصه  یا  حذف  بودن  طوالنی  دلیل  به  را  قسمت ها  از  برخی  و 
کرده است. مخاطب هم پس از مطالعه متوجه می شود که برخی از 
قسمت های متن حذف شده است. شاید سردار اسعد گمان می کرد 

که جامعه ظرفیت شنیدن همه مطالب آن رمان را نداشته باشد.

یعنی خودسانسوری کرده است؟

ناچار  مترجمان  هم  مواقع  برخی  بکند.  را  کار  این  است  مجبور 
می شدند متن را ایرانیزه کنند. به عنوان مثال در ترجمه »طبیب 
اجباری« مولیر، اکثر نام ها ایرانی است و قاعدتا وقتی کاراکترها 
شود،  ایرانی  نیز  آنها  رفتاری  قاعده های  باید  می شوند  ایرانی 
و حتی  برده  نیز دست  ترجمه  در  می شود  ناچار  مترجم  بنابراین 

ژست های کاراکترهای نمایش را نیز تغییر دهد.

مفاهیم جدید  پذیرش  به  آن زمان جامعه نسبت  در 
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بودند  اما  است،  بوده  بازی  جامعه  ترجمه ها،  در 
از  برخی  است  ممکن  داشتند  گمان  که  مترجمانی 
روی  منفی  تاثیر  کتاب  در  شده  مطرح  مفاهیم 
به  مترجمان  چرا  شما  نظر  به  باشد.  داشته  مردم 

خودسانسوری روی می آوردند؟

شاه  ناصرالدین  مثال شخص  داشته.  وجود  قدرت  نهاد  از  سانسور 
بر روند ترجمه  ها شدیدا نظارت می کرد. در مقدمه کتاب به این 
نکته اشاره کرده ام که مسئوالن روزنامه متنی فرانسوی را درباره 
حقوق و قانون داشتند که می خواستند ترجمه آن را منتشر کنند. 
به کار  ایران دعوت  در  فرانسوی  مهندس  از یک  دلیل  همین  به 
و  می خواند  را  آن  شاه  ناصرالدین  و  کرده  ترجمه  او  می کنند. 
ناصرالدین  به خود  انگار که آن متن خطاب  خشمگین می شود، 
با آن مهندس  باعث قطع همکاری  مساله  است و همین  بوده  شاه 

فرانسوی می شود.

از دوران مظفری تا پیش از ظهور رضاشاه چطور؟ 
سانسور از نهاد قدرت وجود داشته است؟

ترجمه های  با  می گیرد  انجام  رضاشاه  دوره  در  که  ترجمه هایی 
اندیشه در دوره رضاشاهی و  قاجاریه تفاوت زیادی دارد. هجوم 
آزادی  مشروطه،  دوران  در  دارد.  تفاوت  قبل  دوران  با  تنوعش 
حکمفرماست و همین باعث راحتی ترجمه و انتقال مفاهیم می شود. 
البته دوران مشروطه دوران هرج و مرج هم هست و نمی توان یک 

دوران هرج و مرج را با دوران اقتدار رضاشاهی مقایسه کرد.

بیشتر  قبلی  سوال  دو  طرح  از  من  منظور  البته 
ترجمه  را  هرچیزی  که  بود  مترجمان  خود  بر  ناظر 
نهاد قدرت  از  اجبار  به دلیل  این روند  نمی کردند و 
نبود. به عنوان مثال چه کسی می توانست به سردار 
اسعد حکم کند که چه چیزی را ترجمه کند یا نکند یا 

اینکه بر فرض فالن فصل از کتابش را حذف کند؟

از مشروطه ترجمه اش را کار می کند و آن  ایشان دو سال پیش 
زمان هیجانات تازه در حال شروع شدن بود. در همین دوران ما 
رمان »شمس و طغری« را هم داریم. در فصل آق قویونلوهای این 
کتاب هم نمادها و المان های انقالب مطرح می شود. در این دوران 

سردار اسعد هنوز به آن سردار مقتدر مشروطه خواه نشده است.

اما قدرتمند بوده است؟

بله، اما هنوز سردار اسعد قهرمان انقالب نشده است. سه سال بعد 
است که او به عنوان سردار انقالب به شکستن دوره استبداد اقدام 
می کند، اما در اینکه او آزادانه می اندیشید شکی نیست. به نظرم 

اگر در دوره اقتدار ادامه پیدا می کرد، بسیاری می توانستند جلوی 
اقتدار رضاشاهی هم ما کتاب هایی  البته در دوران  او را بگیرند. 
قابل بحثی را شاهد هستیم که ترجمه و منتشر شدند و کسی مزاحم 

انتشار آنها نشد.

نمی توان درباره ترجمه در دوران قاجار صحبت کرد 
و از شخصیت ذکاءالملک فروغی غافل شد. درباره 
ایران هم برای مخاطبان  او در جریان ترجمه  تاثیر 

ما صحبت کنید.

بود،  انطباعات و دارالترجمه  اعتمادالسلطنه وزیر  در هنگامی که 
به  بعد  و  می کرد  همکاری  او  با  مطبوعات  کار  در  محمدحسین 
عنوان مدیر دارالترجمه انتخاب شد و به عنوان مترجم زبان عربی 
و فرانسه با حقوق ماهی ۴٠ تومان استخدام بود. محمدعلی فروغی 
پسرش نیز در بخش سیاسی و هم فرهنگی و ادبی جایگاه ویژه ای 
دارد، بنابراین هر دو این شخصیت ها چه در بخش سیاسی و چه در 
بخش فرهنگی و ادبی سوابق غنی دارند  که بسیار قابل اعتنا و قابل 
بحث است. حتی می توان هر کدام را یک سرفصل پژوهشی دانست. 
ذکاءالملک پدر در روزنامه تربیت تاریخ ایران را  می نویسد که 
البته بسیاری معتقدند آن مطالب تالیف نبوده بلکه ترجمه است. من 
هم اعتقاد دارم آن مطالب ترجمه به نظر می آید. با این حال این دو 

شخصیت بسیار مهم هستند.

البته در دوره های بعد مشخص می شود که برخی از 
تالیفات محمدعلی فروغی هم در اصل ترجمه بوده 

است؟

نظری  بتوان  تا  کرد  تحقیق  باره  این  در  دقیق  باید  نمی دانم 
افزوده یا کم  نیز چیزی  به آن کتاب ها  دقیق تری داشت، شاید 
بود  دوران  آن  ترجمه های  متدوال  شاخص  این  است.  می شده 
ولی تا تحقیق درستی در باره بررسی متن انجام نگیرد، نمی توان 
قاطعانه نظر داد. تغییر یا دستکاری در متن روالی بود که حتی 
تا زمان ترجمه های ذبیح اهلل منصوری ادامه یافت. مثال متن اصلی 
کتاب »خداوندگار الموت« یک مقاله بوده که او آن را گسترش 

می دهد و به کتابی حجیم تبدیل می کند.

شاید به همین دلیل است که بسیاری کتاب های منصوری را زیر تیغ 
نقد می برند. البته باید اذعان کنم که منصوری هم نویسنده است و 
هم مترجم. در مورد ذکاءالملک هم ممکن است در ترجمه اضافاتی 
و  فرهنگی  بخش  در  او  اینکه  در  اما  باشد.  داشته  یا کاهش هایی 
بخصوص ترجمه جایگاهی ویژه دارد و از بانیان فرهنگستان است 
را  سرفصلی  کدام  هر  فروغی ها  گفتم  که  همانطور  نیست.  شکلی 

برای تاریخ نگاری شخصیت ها را تشکیل می دهند که در 
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و  »همنشین«  آلبوم  دو  این  از  پیش  که  منجزی پور  حمید 
یعنی  اخیر خود  آلبوم  منتشر شده، در  او  از  لفت«  و  »گفت 
است.  کرده  ارائه  توجه  قابل  و  متفاوت  اثری  »نفت سیا« 
حمید  خود  سروده ی  و  ساخته  آلبوم  این  اشعار  و  موسیقی 
منجزی پور است. اشعار این آلبوم از فضای مدرن و جذابی 
از  غیر  به  برخوردارند.  بختیاری  لُری  ادبیات  حیطه ی  در 
قطعه ی »نفت سیا«، ترانه  ی »گرگ« شاید از معدود ترانه های 
با ویژگی تامالت مدرن امروزین -که بیشتر با شعر سپید 
فارسی معرفی شده است - را پیش کشیده است. اگرچه در 
آثار بهمن عالالدین، پروین عالی پور و ایرج رحمان پور به 
مفاهیمی همچون غم، تنهایی، خیانت و ... پرداخته شده است 
اما در ترانه  ی »گرگ«، حمید منجزی پور تاکیدات تازه ای 
به  لری  موسیقی  حوزه ی  در  امروزین  تامالت  دایره ی  در 
شنوندگان ارائه می کند. در دیگر قطعات این آلبوم همچون 
نو  به دیریت« هم فضاهایی  »نهنگم  »بعد خوت«، »جوونی« و 
خلق شده اما در مقایسه با دو ترانه ی مذکور از انسجام فرمی 

و محتوایی کمتری برخوردار هستند. 

به  واضح  خیلی  مجموعه  این  از  »نفِت  سیا«  شاخص  قطعه ی 
این  در  دارد.  اشاره  نفت خیز  مناطق  کنونی  اسفناک  وضعیت 
قطعه به ستمی که از دوران پهلوی تا کنون به مناطق نفت خیز 
شده اند  دچار  آن  به  منطقه  مردم  که  مصیبت هایی  و  شده 
اینکه حتا کنایه ای هم  با  است.  اشارات خیلی صریحی شده 
دوران  مذهبی  مرتجع  ضدانقالبیون  معیشتی  وعده های  نثار 
قیام 57 کرده است که اکنون صاحب همه چیز شده اند ولی 

به کلیشه پردازی و نق زنی های رایج گرفتار نشده است.

به کارگیری  با  فشرده  خیلی  ترانه  این  در  منجزی پور 
هنرمندانه ی ظرفیت زبانِی زبان لری و با وسعت بخشیدن به 

نکاتی درباره ی »نفِت سیا«
سوتیام مالمیر

اشکال ستم و گستره ی آن که تنها به »استخراج نفت« خالصه 
نمی شود، از درکی تقلیل یافته و رایج از مدیریت و سلطه بر 
منابع نفتی و مسائل مربوط به آن فاصله می گیرد. جریاناتی 
که به عنوان نمایندگان اتنیک های مختلف غیرفارس معرفی 
دقیقا  هم  دارند  رسانه ها  در  را  باال  دست  اکنون  و  شده اند 
گرفتار همین درکی هستند که در این ترانه از آن دوری 
بر  تسلط  با  را  رفاه  و  ثروت  توهم  منجزی پور  و  است  شده 

منابع نفتی در آینده گره نمی زند.

 جریانات سیاسی مذکور با درکی سنتی و پیشا سرمایه دارانه، 
در خواب و خیال خود گمان می کنند تسلط بر چند چاه نفت، 
توسعه«  و  »رشد  و  می کند  ایجاد  برایشان  بی کرانی  ثروت 
منطقه ی مورد نظرشان شکوفا خواهد شد. این جریانات بام 
و یک  زیرپایشان جمله سازی می کنند  نفت  و  با گاز  شام  تا 
خود  سیاسی  ادبیات  و  برنامه  محور  را  نفتی  شبه رمانتیسیسِم 
شده ی  بی اعتبار  رویکرد  بر  که  درک  این  داده اند.  قرار 
»نظریه ی وابستگی« و تزهای منسوخ استعمار خارجی/داخلی 
عملکرد  واقعی  وضعیت  و  ستم  تببین  از  عمال  است،  استوار 
سرمایه داری در مناطق اتنیکی ناتوان است و سالح چوبین 
»مبارزه« اش را به پشتوانه ی معادالت دوران گذشته ی »عصر 
»جنگ  عصر  منطقه ای  شکاف های  و  امپریالیستی«  انحصار 
سرد« این دست و آن دست می کند و در چهارچوب وضعیت 
خاک  و  گرد  به  اصلی  قدرت های  بازی  میدان  در  موجود 

حاشیه ای مشغول است.
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نفِت سیا نفِت سیا

 چه فایده داری سی ایما

 نفِت سیا نفِت سیا 

چندی ِزسون بَُدوم اِیا

یکی ایا یکی ایره،

 حونه یکی نوک ایِدِره 

ایگوئی بدهکار یک ایم

 هرکی ایا نفت ایبره

بوویلسون نفت ایبرن

 گوویلسون نفت ایبرن

نفت سیانه ایبرن

 بوو زه ُکرگل بدترن
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اینو تله درو گوَدن اینو اوین  به کهخدا 

 چندی ِو شو  گودیم گودیم بووم  بووم خدا

عقمه وا یه ال کنم اینو اویدن یه لکی

  ز او یکی خوشوم نیا  بدوم ایا ِز ای یکی

شمه کشیدن ایبرن نفت سیانه  

هاشو و دالن ایبرن همه چیانه

اینو چنن دیه خدا ؟! چه آفریدی؟! 

جور تریده ایزنن قافله هانه

نه زه ایور ای ورام نه زه او ور ای ورام 

به ری حووال خوم ایگروم تنگی نهاده دست به نام

خداتومن اویده او، خداتومن اویده نون

همه چیا گرو گرو ، تشی نهان به حونمو

مفتی ایبووه همه چی،  اورا بوو جون کچیت 

همه چیا مفت ایبوون،  اورا هالوت جون بوتیت

چیانه مفتی ایدنت، وت هم ایره ایگوم مو سیت

په یو چه هشت و بیستی بی چوواسه وابی همه چی

حال خووه هنی زمون گم ایکنن هال خووه 

  حالخووه همه ومو زحم ای ونن هالخووه

شمه کشیدن ایبرن نفت سیانه  

هاشو و دالن ایبرن همه چیانه

اینو چنن دیه خدا ؟! چه آفریدی؟! 

جور تریده ایزنن قافله هانه
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 آیدا پایـدار 

    گاگـریو
برای نوید افکاری

داُکم اَی بیو سُرم بیو وادیاُرم
نفُسم دی نیِدرا تنگه مزاُرم
داُکم اَی بیو سُرم وابا قتاُرم

ه، تَش َزن ِو داُرم ـِ دستَلُم اِْشَکنِدن
داکُم اَی! داکْ غمخورُم! سختی کشیده

داِک هرچی قاصِد زونی بریده!
داُکم اَی ِوری ِوپا سی پهلوونِت

ُخت ِستیِن خینُمی! ُسهِره ِگمونِت

برگردان فارسی:

مادرم به بالینم بیا، به دادم برس
گور تنگ است! نمی توانم نفس بکشم

مادرم به بالینم بیا با همرهانم
به  را  دار  چوبه ی  تو  شکسته اند،  را  دستانم 

آتش بکش
مادرم! مادر غم خوار سختی کشیده ام

مادِر تمام قاصدانی که زانویشان را بریدند
به خاطر قهرمانت برخیز

تو نگاه دار و ستون خون ِ منی! خاطرت سرخ باد!
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برای هاجره قربانی زن ُکشی 

دهانت را بدوز هاجره 
اینجا برهوت زجرکشیدگی ست.

غمت را چال کن 
زنانگی ات را نیز.

ما نطفه ی آماس کرده ات را در گلوی تمام شاعران جهان می کاریم.
ما جای تو سیگار می کشیم، 

قهوه در دست می چرخانیم 
و گپ می زنیم.

ما جای تو سوزن می زنیم و خلق می کنیم.
تو اما؛ 

فروتنانه بمیر هاجره
و از فساد مغزهایی که جز تنت نمی بینندت فاصله بگیر.

ما از دهان تو سخن می گوییم
و یک عمر از گوشه ی تاریک خیال تو 

پنجره می گشاییم و 
چشم به باکرگی ستم های کرم خورده ات می دوزیم.

هاجره جان 
بامداد که بیاید، خودم آرزوهایت را  در باغچه ی متوهم پیکره ات می کارم.

آرزو برای زنان در این اوان به کبودی گراییده است.
هاجره جان من واژه ها را گم کرده ام.

اما قسم می خورم 
همین امشب،

به تماشای تندر پر خار و خِس گذشته از تنت بنشینم.
قسم می خورم 

که حتی از الی شبدرهای به خون کشیده ی بی شانس 
تو را بشنوم.
هاجره جان 

اینجا کسی کور و کر نیست.
خودشان را با کالف پشمی کوری و کری پوشانده اند.

هاجره جان 
این شمع های عاریه ای کوفتی 

مرثیه ی قدیمی کشتار تو را می خوانند.

تو هزار بار مرده ای 
من هزار بار مرده ام 

همه ی زنان هزاران بار مرده اند 
صبح نمی شود این شب

ما همه با تو مرده ایم هاجره جان. 

-----------------------------
 ٢1 *اردیبهشت 1399 در سراوان بلوچستان، در شهر ُگشت، جنایتی فجیع 

به وقوع پیوست.همسر هاجره، َگمشاد زهی با همکاری خانواده، هاجره را که 
باردار بود، شکنجه کرده و سپس به قتل رساند.به گفته ی راویان محلی، ابتدا 
به او اسید خوراندند و سپس با چاقو بدنش را تکه تکه کردند و در نهایت تکه 

های تنش را به آتش کشیدند.

شعر و نقاشی: ساناز اسکندری
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 میراث 

 
نمی توانم گفت،

با تو این راز نمی توانم گفت
در کجای دشت، نسیمی نیست

که زلف را پریشان کند
آرام، آرام

از کوه اگر می گویی      
 آرام تر بگوی!

بار گریه ای بر شانه دارم
برکه ای که شب از آن آغاز می شود،

ماهی اندوهگین می گردد
و رشد شبانه ی علف

پوزه ی اسب را مرتعش می کند.
آرام، آرام

از دشت اگر می گویی.
گیاهی که در برابر چشم قد می کشد

در کدامین ذهن است
به جز گوسفندی که

اینک پیشاپیش گله می آید.
آه، میدانم!     

اندوه خویشتن را من
صیقل نداده ام!

بتاب؛ رویای من! بر گیاه و بر سنگ،
که معراج تو را آراسته ام من.

گرگی که تا سپیده دمان بر آستانه ی ِده می مانَد

بوی فراوانی را در مشام دارد
صبحی اگر هست، بگذار با حضوِر آخرین ستاره

در تالوتی دیگرگونه آغاز شود.
ستاره ها از حلقوِم خروس     

تاراج می شوند
تا من از تو بپرسم

اکنون ای سرگردان !  
در کدام ساعت از شب ایم؟

انبوهِی جنگل است که پلک مرا
بر یال اسب می خواباند

و ستاره ای غیبت می کند
تا سپیده دمان را به من باز نماید.

میراث گریه، آه
در قوم من

سینه به سینه بود.

هوشنگ چالنگی
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گاه نامه ی خبری-تحلیلی خلق لور
شماره ی نخست- مهرماه ۱۳۹۹

vaanou.lur@gmail.com
@vaanou
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