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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.

فهرست مطالب

  ۵| آنتولوژی مسئله ی  مّلی |کمال دانشیان 

۱۴ | آسیب شناسی یک مفهوم:»اشغال« | حسین کعبی

۱۷ | دائره المعارف خلق های ایران)۲( :  آبایی

۲۳ | تئوری های ناسیونالیسم)۲(:گزیده ای از آثار هابزبام به فارسی

46 | مارکسیسم و مساله ی ملی)۲(: ماركس، جنگ داخلی آمریكا و رهایی ایرلند  | حسن مرتضوی

۵۵ | ُبنیاِن استوار  ]سازمان چریک های فدایی خلق و مساله ی ملیت ها در ایران[)۱( | یوسف سگوند رحیم خانی

 ۷۲ | »محمد عبودی« ستاره ای سرخ از کهکشان »مقاومت « | کوثر ال علی محمره

۷۹ | گرامشی و گونزالو :مالحظاتی بر تسخیر مواضع نبرد در اندرونی هژمونی | ِکنی لیک

۹۱ | کرتیر؛ آخوند زرتشتی پارسی | نورعلی مرادی بئوار الیما

۹8 | چرا فاشیست های ایتالیایی شیفته  سوریه بشار اسد هستند؟ | پاتریک استریکلند

۱۰۲ | استعمار شاخ و دم ندارد | علی زیدونی

۱۰۶ | خوزستان سرزمین نفت و ریزگرد| ابراهیم عالی پور

۱۰۹ | ترفند جمهوری اسالمی و سکوت احزاب محکوم است! | علی زیدونی

۱۱۲ | نگاهی به پروژه ی »سیرك اقوام« )رویکرد فولکلوریک به مسئله ی اقوام غيرفارس( | مجد عامر

*بخش ویژه*

خیزش دی ماه ۹۶
۱۱۵ | فرياد خشک و چرکین فالحیه:وقتی رودهای بی آب طغیان می کنند | یوسف السرخی

۱۱8 | چند اپیزود | آیدا پایدار

۱۲۲ | لرستان انباشته از پتانسیل انقالب | عباس لرستانی

۱۳۱ | حکومت جهل وظلم در پایان راه! | روزبه نیک پی

۱۳۲ | بی اعتماد به فرودستان، لرزان از توطئه ی خارجی | رها اسدزاده

زنان
۱۳۷ | جنسیت یافتگِی ملت

مردانگی و ملی گرایی )ناسیونالیسم( در انقالب مشروطه ایران | سیوان بالسِلو |  برگردان: ُدرسا فیروزی

۱۴۶ | جایگاه زن غیر فارس در مبارزات زنان در ایران | هیفاء اسدی

۱۵۰ | چهار  خاطره/تجربه از دختران عرب

کارگری
 ۱۵۵ | آق دره و معدن طالیش | کیومرث.خ

۱۵8 | گزارشی از وضعیت کارگران کیمیا الیاف فارس | کاوه.الف

هنر و ادبیات
۱۶۱ | هنِر مقاومت | مهدی هاشمی

۱۷۴ | دا نوشْت: بلوط | آیدا پایدار

۱8۰ | شعر مادران | آیدا پایدار

۱8۱ | ترجمه ی دو شعر عربی-فارسی | یوسف سرخی
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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 دوم - اسفند ۱۳۹۶

https://t.me/tribun_khalghha
https://www.facebook.com/Tribunmag/
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چرا نمی  توان از آنتولوژی)هستی  شناسی( مستقلی در مورد مسئله  ی 
ملّی حرفی به میان آورد و علی  رغم مباحثی که حول این مسئله 
این  از  واحدی  به یک صورت بندی  هنوز  است، چرا  گرفته  شکل 
به  آنتولوژی مستقل حرفی  از  آیا می  توان  نیافته  ایم؟  قضیه دست 
میان آورد؟ بویژه که کماکان تردید در باب وجوِد این موضوِع به 
شدت مناقشه برانگیز وجود دارد و کثیری از مخالفان از نحله  های 
آن  شدن  مسئله)پروبلماتیک(  علیه  گسترده  ای،  هجوم  مختلف، 
در  ملّی،  ستم  مسئله  ی  نفی  و  انکار  بی  گمان  انداخته  اند.  به راه 
در  این رو  از  می خورد.  چشم  به  سیاسی،  مختلف  تیپ های  میان 
استدالل  های مخالفان مسئله ستم  به  این متن سعی می  شود که 
ملی پرداخته شود؛ به استدالل کسانی که سعی بر نفی این مسئله 
دارند. در واقع در نظر آن ها،  هر انسان »اهل حقیقتی«، با وجود 
مسلم  و  بدیهی  بی  شمار،  مستدل  دالیل  و  داده  ها)فاکت  ها(  انبوه 
را در چمنزار فاکت  ها رها سازد، و  آرامش خاطر خود  با  است که 
بگوید چنین مسئله ای وجود ندارد؛ همچنین معتقدند که حتی اگر 
این بحث،  برای لحظه  ای کوتاه در تاریخ سربرآورده است، امروز 
دیگر حرف زدن در این  باره اگر احمقانه نباشد، بی  گمان وقت تلف 

کردن خواهد بود.

اما خواسِت ما در این متن کنکاش بیشتر درباره این مسئله است؛ 
حداقل برای کسانی که اهل تفنن هستند و وقت زیادی برای تلف 
کردن دارند، از چیزهایی حرف بزنیم که به گمان بسیاری، دغدغه 
ای کودکانه خواهد بود. و اینکه درست در مقابل کسانی بایستیم که 
عقیده دارند، اهل معرفت هیچگاه دنبال مباحثی نمی  رود که عقل 
همگانی در خصوص نفی آن توافق کافی و وافی دارند. اما قبل از 
آنکه به سراغ پرسش آغازین خود در خصوص مسئله  ی ملّی برویم، 
بهتر است برای خوانندگان خود- که ما سعی می  کنیم  تنها صدای 
ناچیزی برای  شان در این همهمه باشیم- بحث را با استدالل  های 
نمایندگانی از مخالفان مسئله  ی ملّی شروع کنیم تا مبادا گمان برند 
از متن خود دور ساخته ایم، تا با فراخ بال  که نظِر آن ها را تعمداً 
متن سعی  این  در  این رو  از  کنیم.  مطرح  را  نظرات شخصی خود 
می  کنم که در ابتدا به بحث کسانی بپردازم که این مسئله را نفی و 

انکار می  کنند و در ادامه استدالل خود را مطرح کنم.

در جبهه  ی نفی مسئله ی ستم ملی، »مارکسیست  ها« در خط مقدم 
هستند؛ آن ها طالیه  داران حمله  ی اساسی به این مسئله هستند و 
ساز و برگ جنگی آن ها در این حمالت گسترده، مفاهیم اساسی 
تحلیل  در  تناوب  به  که  مفاهیمی  است،  »انسان«  و  »طبقه« 
این  با  را  بحث  شان  آن ها سرفصل  استفاده می  کنند.   مسایل  شان 
استوار  بر طبقات  اصلی جامعه  آغاز می  کنند که: »شاکله  ی  جمله   
گشته است و سراسر تاریخ شاهد مبارزه  ای افسآنه ای بین طبقات 
است که در چنین مبارزه  ی باشکوهی، برگشتن به مسئله  ی ستم 
ملّی کاری ارتجاعی و بالهت آمیز است«.  و همچنین از این جمله 
که: »جامعه تنها با تضاد کار و سرمایه در تمام صورت  بندی های 
»برساختن  و  است.«  روبرو  کنونی  سرمایه  داری  دوره  ی  اقتصادی 

اسطوره  ها تنها مبارزه طبقاتی را به تأخیر می   اندازد«.

است که مذهب  گفته  مارکس  کارل  آن ها، همانطور که  نظر   به 
این  می  توان  نیز  ملّی  مسئله ی ستم  مورد  در  هاست،  توده  افیون 
جمله را با صدای رساتری تکرار کرد؛ به ما می گویند، که اگر شما 
بر طبل  مدام  مارکسیستی  تان هستید،  در دستگاه  تحلیل  خواهاِن 
عداوت و دشمنی بین طبقه  ی کارگری که وطن ندارد نکوبید. شما 
به دور  مارکسیسم  از  دیرزمانی  ملّی،  ستم  مسئله  ی  به  پرداختن  با 
افتاده  اید! در واقع هر بار که فکت-های عینی ستم ملّی را به آن ها 
گوشزد کنیم، لحظه  ای شهامت پیدا می  کنند و می گویند: بله قابل 
چنین  کارگر  طبقه  ی  تاریخی  ستم  برابر  در  چرا  اما  نیست،  انکار 

مسائل پیش پا افتاده  ای را مطرح می  کنید؟ آن ها به تأسی از مارکس 
درباره مسئله  ی یهود، عقیده دارند که مسیحی  ها و یهودی  ها باید 
دست از مسیحی بودن و یهودی   بودن خود بردارند و انتقادات خود 
را متوجه مسئله  ی اساسی  تر یعنی جامعه  ی سرمایه  داری بکنند. در 
واقع ضرورِت پرداختن صرف  مباحث به خداوندان زمینی پول و 
این دست، که مخالفان وجود ستم ملی  از  و... توجیهاتی  سرمایه 
مطرح می-کنند. همچنین در فضای کنونی ما نیز، این دسته اعتقاد 
دارند که الزمه  ی اتحاد طبقاتی در  جامعه  ی ایران، این است که 
با  و  بردارند  از  قومیت خود دست  فارس  ها  و عرب  ها و ترک  ها 
یگانه مسئله محوری، یعنی همان حکومت »سرمایه«   مبارزه کنند. 
در همین راستا مدام تکرار می-کنند مگر شما نمی  بینید که تفاوتی 
بین یک کارگر سنندجی با یک کارگر شیرازی وجود ندارد؟ و در 

ملی،  ستم  مسئله ی  نفی  جبهه  ی  در 
»مارکسیست  ها« در خط مقدم هستند؛ 
آن ها طالیه  داران حمله  ی اساسی به این 
مسئله هستند و ساز و برگ جنگی آن ها 
در این حمالت گسترده، مفاهیم اساسی 
»طبقه« و »انسان« است، مفاهیمی که 
به تناوب در تحلیل مسایل  شان استفاده 
می  کنند.  آن ها سرفصل بحث  شان را با 
»شاکله  ی  که:  می  کنند  آغاز  جمله    این 
گشته  استوار  طبقات  بر  جامعه  اصلی 
مبارزه  ای  شاهد  تاریخ  سراسر  و  است 
افسآنه ای بین طبقات است که در چنین 
مبارزه  ی باشکوهی، برگشتن به مسئله  ی 
بالهت  و  ارتجاعی  کاری  مّلی  ستم 
جمله  این  از  همچنین  و  است«.   آمیز 
و سرمایه  کار  با تضاد  تنها  که: »جامعه 
اقتصادی  صورت  بندی های  تمام  در 
روبرو  کنونی  سرمایه  داری  دوره  ی 
تنها  اسطوره  ها  »برساختن  و  است.« 
می   اندازد.« تأخیر  به  را  طبقاتی  مبارزه 

آنتولوژی مساله ی ملی
کمال دانشیان
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صورت پرسشگری از آن ها، بی  گمان آن ها جواب می  دهند که بسیار 
خب، راه حل ستم ملّی همان خواهد بود که مارکس در مانیفست 
جامعه  ی  به سمت  الغا می  شوند،   وقتی طبقات  یعنی  است؛  گفته 
انسانی بدون مرز حرکت می  کنیم و چرا مسیری که می  توان چنین 
ساده و یکدست پیمود، با مطرح کردن چنین مسائلی به خطر می 
بر دست مان  پاکی  اینگونه استدالل، آب  با  اندازید. در واقع آن ها 
می  ریزند و می  گویند خیالتان را راحت کنیم، اینجا زمین مارکسیسم 
است، اگر می  خواهید در این زمین بمانید، بهتر است دست از سر 

این مباحث بردارید. 

وارد  افراد  این  با  مارکسیستی  قلمرو  همین  در  ما  خب،  بسیار 
مارکسیسم  الفبای  به  و  کلیدی می  شویم  این مسئله  درباره  بحث 
برمی  گردیم که  آیا تحلیِل این مسئله با صرف عنواِن تنها عامل 
مسلط ستم طبقات ، حکومت »سرمایه« است، حل و فصل خواهد 
شد؟  و ببینیم آیا پرداختن این مسئله تا این حد ساده است و نیازی 

به پرابلماتیک کردنش نیست؟!  

 از اینرو ما به کارل مارکس بنیانگذار مارکسیسم علمی برمی  گردیم 
و ببینیم آیا واقعًا مارکس  به مسئله ستم ملی به عنوان امری فرعی 
و بی اهمیت نگاه کرده است؟  یا اینکه در تحلیل مارکس در نسبت 

به شرایط زمانه اش تغییر و تحول رخ داده است؟  

منظورتان  اگر  می  گویند:  این  دست  از  پرسش  هایی  محض  به 
مسئله  ی ایرلند است، مارکس تنها آن را برای ساده کردن مبارزه  ی 
ندارد.  اساسًا چنین مسئله ای وجود  امروز  و  است  پذیرفته  طبقاتی 
اما ما سعی می  کنیم از خود مارکس شروع کنیم و به بحث خویش 
بپردازیم. مارکس مانند هر اندیشمند اروپایی در سده  ی هجدهم و 
نوزدهم، در آغاز پژوهِش خود درباره مسائل زماِن جامعه  اش، وامدار 
یک نوع تلقی اروپا محوری بود. در واقع این روح حاکم بر نگرش 
اروپایی  راست  گرای  اندیشمندان  با  حتی  را  مارکس  که  بود  زمانه 
چون آگوست کنت نیز سهیم می سازد.  اگوست کنت از زمانه ای 
حرف می  زد که پیشرفت دانش به حدی رسیده است که می توان 
قوانین تحول و تکامل اجتماعی و سرشت انسان را کشف کرد و در 
جهت بهبود سرشت بشری گام برداشت. به اعتقادی وی، »قانون 
تمام  قوت  با  است،  حاکم  تمدن  طبیعی  پیشرفت  بر  که  بنیادی 
مراحل متوالی را تعیین می  کند که تکامل عمومی نژاد انسانی باید 
از آن عبور کند. از سوی دیگر، این قانون ضرورتًا از گرایش غریزی 
نژاد انسانی برای کمال خود نتیجه می شود«1 . همانطور که  رابرت 
براون2  خاطرنشان می  سازد که این نگاه قرن هجدهمی بود که از 
یک الگوی عام تکاملی در خصوص پیشرفت بشر و جامعه حرف به 
میان بیاید. در قانون سه مرحله  ای کنت، مرحله ای نهایی و اثباتی 
در جامعه  ی جدید ظاهر می شود که بر مراحل پیشین االهیاتی و 
متافیزیکی غلبه می  کند و آگوست کنت این سه مرحله در دانش را با 
سه مرحله  ی تقسیم تاریخ اروپا منطبق می  سازد. جامعه در مرحله  ی 
الهیاتی از سده  ی چهارم تا پنجم تحت سیطره  ی آیین کاتولیک و 
فئودالیسم بود که با کاست نظامی و روحانی متمایز می  شود. مرحله 
ی دوم یا متافیزیکی، با جنبش رنسانس دینی آغاز می  شود و اقتدار 
کلیسا برانداخته می  شود؛ و مرحله ی سوم با پیشرفت بورژوازی و 
علم مشخص می  شود که مرحله ی صنعتی  گرایی و علم اثباتی نام 
دارد. از نظر اگوست کنت این قوانین کلی ثابت است و خصوصیت 
از   که  مطالبی  به  توجه  با  می  شود.  محسوب  بشر  تکامل  در  عام 
مراحل سه  گانه اگوست کنت نقل شد، باید گفت آنچه که مهم است 

 1  طرح بازسازماندهی جامعه/اگوست کنت
 2مقاله ی کنت و پوزیتیویسم در تاریخ فلسفه راتلج،جلد هفتم،بخش ششم

بدان توجه شود، مسئله روح جهانشمول است-روح جهانشمولی که 
با انقالب بزرگ نوین جهانی که از اروپا شروع شده بود با سرعت 
از  کنون  تا  که  می  شود  روستاهایی  و  شهرها  راهی  بیشتر  هرچه 

تمدن برکنار مانده  اند.

از چهره  های شاخص این نوع نگاه بود  باید اذعان کرد که هگل 
آزادی می  دانست که در جهت  را شهروندان  اروپاییان  که به حق 
مخالِف جامعه  های باستانی و یا شرقی که معاصر با جامعه ی جدید 
غرب بود. گام نهاده بوند. جریانی که با مفهوم برده  داری)آنچنان که 
در یونان وجود داشته است( وداع کرده بود و در بسیاری از موارد از 
اساس با مسائل کنونی شرقی ها بیگانه بود. در واقع، آن ها)غربی ها( 
روح آزادی بخش ملّی خود را یافته  اند و اکنون باید آن غایت نهایی 
نظام جهانی پذیرفته شود و جوامع بدوی و سایر جوامع بدوِن تغییر، 
اگر دنبال آزادی خود هستند باید چنین جوهری را بیابند. اما آن ها 
مردمان فرودستی هستند که خود نظم طبیعی امور را پذیرفته  اند. 
به آخر  تا  انسانی  قابل مذمت نیست که  آیا  جامعه  ی کاستی هند 
در یک کاست باقی بماند و هفتاد نسل بعد او نیز چنین وضعیتی 
را تجربه کنند.  »در هند خودسرانه  ترین، شریرترین و پست  ترین 
خودکامگی سلطه   کامل دارد. چین، ایران، ترکیه- در واقع در آسیا 

صحنه ی خودکامگی و در معنایی بد جباریت است«. 3

با توجه به حق شهروندی آزاد و تغییراتی که جوامع باید طی کنند، 
این سوال مطرح می  شود که آیا آن جامعه  ی شرقی که فقط پادشاه 
در آن آزاد است تا بر رعیت مطابق هوا و هوس خود فرمان براند، 
یا  و  فرانسوی  شهروندان  آزاد  جامعه  ی  در  را  آن  حضور  می  توان 
غرب  به  شرق  از  جهانی  »تاریخ  پذیرفت.  ژرمنی  آزاد  مسیحیان 
آسیا  هم چنان که  است  تاریخ  مطلق  غایت  اروپا  زیرا  می  کند  سیر 
سرآغاز آن است«4.   هگل می  افزاید که بشر در مرحله  ی کودکی 
باز  را  خود که هنوز آزادی تعقلی را نشناخته است و فردیت خود 
تاریخ کشورها هیچ  از همین  رو  نمی  یابد مطیع و فرمانبردار است. 
تحول تازه ای از سر نمی  گذارند و در یک بی  تاریخی درجا می  زنند. 
»افراد هنوز آزادی خود را باز نیافته  اند، بلکه همچون عرض-های 
گوهری هستند که بر خالف گوهر اسپینوزایی، انتزاعی و اعتباری 
نیست، بلکه در نظر آگاهی طبیعی به طور انضمامی و محسوس به 
شکل خدایگانی که همه چیز تنها از آن او است و خدایگان مظهر 
است. حکومت جهان  جزئیات  عالم  گذار  قانون  در حکم  و  گوهر 
شرقی را می توان خداساالری نماید. خدا فرمانروای دنیوی است و 
فرمانروای دنیوی خداست. این دو ویژگی در شخص فرمانروا یکی 

شده است و خدایی آدمی گونه حرکت می  کند.«5  

و  تمدن  به  بدویت  از  را  جامعه  تحول  سیر  نیز  کنت  آگوست 
صنعتی  گرایی در این عصر، بدون تردید پذیرفته بود و عقیده داشت 
که جامعه  ی شرقی به ناچار نیز چنین تحوالت متمدنانه ای از سر 
خواهد گذراند. باید گفت که مارکس در آغاز نمی توانست از چنین 
دیدگاهی فاصله  ی زیادی داشته باشد. وی فرازی را از برنیه نقل 
می  کند که نشان می  دهد که مارکس نگاه اروپا محوری به قضیه  ی 
ایران و  ترکیه،  اشاره می-کند که: »سه کشور  شرق داشت. وی 
هندوستان هیچ برداشتی از اصول »مال من و مال تو« در ارتباط با 
زمین و سایر مایملک  های واقعی ندارند و چون احترامی برای حق 
این  پایه  ی هر چیز خوب و سودمند در  نیستند، که  قائل  مالکیت 

 3عقل در تاریخ هگل

 4همان
 5همان
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اساسی شبیه هستند: همه  نکات  در  یکدیگر  به  دنیاست، ضرورتًا 
باید  زود  یا  دیر  و  شوند  می  مهلکی  خطاهای  مرتکب  ها  آن  ی 
پیامدهای طبیعی آن ها یعنی خودکامگی، ورشکستگی و ویرانی را 
تجربه کنند. چقدر باید خشنود و سپاسگزار باشیم که شاهان اروپا 
تنها مالک زمین نیستند؛ اگر چنین بود، به عبث دنبال کشورهای 
مردمانی  و  پررونق،  و  شده  عمران  شهرهای  جمعیت،  پر  و  آباد 
مودب و شکوفا می  گشتیم. اگر این اصل حاکم می شد، ثروت  ها و 
قدرت  های واقعی حاکمان اروپا و وفاداری و وظیفه شناسی  شان به 
کلی تفاوت می  کرد: دیری نمی  گذشت که بر صحراها و دشت  های 

متروک، گداها و بربرها حکومت می-کردند«6. 

از  تریبیون  دیلی  نیویورک  روزنامه  برای  مقاله ای  در   مارکس 
و  می  آید  وجد  به  هند  در  استعمار  حضور  هیجان  انگیز  پیامدهای 
سیاسی  روبنای  که  همانطور  انگلستان  حکومت  که  است  معتقد 
حکومت مغولی را برانداخته است از طریق ثبت مالکیت خصوصی 
شود.»بی  گمان  می  حمله ور  نیز  آن  راکد  و  استبدادی  زیربنای  به 
برای احساسات انسانی مشاهده  ی بی  نظمی و تجزیه  ی این هزاران 
سازمان پدرساالر کوشا و بی آزار به واحدهای خود، که به دریایی 
افکنده می شود، و اعضای آن در همان حال  از دشمنان خویش 
شکل باستانی تمدن خود و وسایل معاش موروثی شان را از دست 
کمونته  های  این  که  کنیم  فراموش  نباید  است.  دردناک  می  دهند 
روستایی آرام اگرچه بی آزار به نظر می  رسند، اما همیشه بنیادهای 
مستحکم خودکامگی شرقی شمرده می  شوند و ذهن انسان را درون 
کوچک ترین دایره  ی ممکن محدود و آن را به ابزار مقاومت ناپذیر 
خرافات تبدیل می  کنند و در زیر قواعد سنتی از آن برده می سازند 

و از هر نوع انرژی  های تاریخی محروم می  کنند«7 . 

خصوصًا مارکس که تحوالت انقالبی قرن نوزدهم اروپا را به عیِن 
شاهد بود و طبقه ی نوظهور کارگر در یک قدمی او بساط پوسیده  ی 
ملیت را به دور انداخته بود و دیگر زمان اعالم نهایی الغای طبقات 
فرارسیده بود. مارکس نمی  توانست در زمانه ای که همه چیز آبستن 
زبان های  و حتی  ملّی  مسئله  ی  آن  از دل  و  بود  برق  آسا  تغییرات 
متکثر و متنوع حل خواهد شد، جایی برای چنین مباحثی در آثار 
خود داشته باشد. اندیشمندان بورژوازیی، بسیار قبل از مارکس، با 
تحوالت عصر جدید، انسان و جامعه  ی جدید را وعده داده بودند و 
حتی به شکل کاماًل عملی در جمهوری فرانسه، آزادی انسان ها را 
واقعیت بخشیده بودند و به صراحت در اولین متن  های حقوقی، از 
انسان آزادی حرف می زدند که به زودی باید ویژگی اصلی زیست 
بر کره  ی زمین باشد. بورژوازی در برابر جامعه  ی گسیخته و قطعه 
قطعه شده فئودالی و در یک نبرد بی امان علیه سیستم پوسیده ی 
فئودالی، نمی  توانست بر وحدت ملّی تاکید نکند و از  ایجاد ملت  های 
جدید برای گشودن بازارهای ملّی واحد از ملّی  گرایی حرفی به میان 
نیاورد و حتی به یکی از ایدئولوژی های رسمی علیه نظم فئودالی 
بدل گشت. بازارهای ملی که به زودی شهروندان آزاد »بورگر« را 
به جهان وعده می داد و حضور جامعه ای دارای برج و باروی ارباب 
فئودالی و یا قیومیت تمام مردم تحت سلطه پاپ را به هیچ وجه 
قابل قبول نمی دانست. احساس  ها و شور و هیجان ملّی شکوفا شده 
بود و رقابت هم در سراسر سرزمین اروپایی بین ملت  ها منجر به 
بود  اروپای قرن هجدهم و نوزدهم شده  جنگ های چند ساله در 
و اسطوره  های ملی، راهبر چنین جنگ های خانمان براندازی بود. 
اما برابری ملت  ها نه تنها در خود اروپا هیچ گاه حاصل نشد و خود 
جنگ ها در اروپا، شاهد بسیار راست  گوی نبود  برابری و صلح میان 
ملت ها است. بلکه حتی در انقالب فرانسه و در سیمای شخص 
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امپراطور کبیر ناپلئون که برای آزادی ملت های اروپایی از رسته های 
قیومت  با  بود،  انداخته  راه  به  سابقه  بی  لشکرکشی های  فئودالی، 
با  اروپا در مواجهه  از  ناپلئون در خارج  بیشتر ملت ها همراه شد و 
انقالب  بشر  حقوق  متن  در  برده داری  لغو  اساسی  بند  آفریقاییان 
برده  به داد و ستد  را منسوخ اعالم کرد. همچنین  فرانسه   178۹
اجازه  ی فعالیت داد و در جمهوری  های بعدی فرانسه و کشورهای 
و  پست  ملت  های  خود  ذهن  در  اروپایی  جامعه-ی  دیگر،  رقیب 
فرودست مستعمرات را ابزارهای کسب سود و اعتالی غرب متمدن 
می  دانستند. انسان های آزادی که جامعه  ی بورژوازی وعده داده بود، 
تبدیل به جامعه  ای با ملت  های نابرابر شده بود و توسعه  ی مکانیکی 
جامعه  ی سرمایه داری نیازی به اعتالی ملیت  ها و تبدیل رعیت  ها 

به انسان های آزاد مستعمره  ها نداشت. 

البته تبارشناسی فرایند “ملت  های آزاد« به سادگی آن چه در باال 
از  اندرسون  پری  از  تبعیت  به  اینجا  باید  ما  بلکه  نیست،  ذکر شد 
فئودالیسم  از  گذار  دوران  در  مطلقه  حکومت  های  صورتبندی 
بدست  موضوع  تبارشناسی  برای  را  چند  نکاتی  سرمایه داری  به 
بر سرشت حکومت  استبدادی،  دولت  تبارهای  کتاب  در  او  دهیم. 
مطلقه ملی در قرن شانزدهم تاکید می  کند و بر این عقیده است 
که به دلیل بحران های فئودالی و بازیابی دوباره-ی قدرت نجبا و 
اشراف، یک نوع حکومت مطلقه زاده شد که ایدئولوژی اصلی آن 
اهداف  باید  مطلقه  هنوز حکومت های  که  نبود؛ چرا   ناسیونالیسم 
اقتصادی  جایگاه  هنوز  که  می  کرد  تأمین  را  جدیدی  فئودالی 
و  بود  شده  سیاسی-حفظ  جدید  روساخت  با  اگرچه  فئودالیسم- 
برای عمومیت بخشی و تمرکز سیاسی در تقابل با جامعه  ی تجزیه 
گشته و مولکولی فئودالی سابق، به چنین حکومتی نیاز بود. قطعًا 
و  دهقانان  شورش  دلیل  به  متناقض  نمایی  حکومت  چنین  منطق 
مردم فرودست نمی  توانست با ایده  ی ناسیونالیسم همراه گردد، چرا 
که نیروی انقالبی توده ها را آزاد می ساخت و بندهایی باز می شد 
که حکومت علت وجودی خود را از این بندها می گرفت. در واقع 
قاطعی  قدرت  که  بود  بورژواهای شهری  ایده  ی  تنها  ناسیونالیسم 
به چنین  اندرسون  به گفته  ی  یا  و  نداشتند  فئودالیسم  با  در جدال 
حکومتی برای گذار به سرمایه  داری نیاز بود و ایده  ی ملی تنها در 
برابر  در  یکپارچه  ای  قدرت  اعتالی  و  صعود  برای  ناچیزی  موارد 
قرار  استفاده  مورد  وسطا،  قرون  گشته  ی  تجزیه  جامعه  ی  بحران 
می  گرفت و تمام جنگ های اروپایی خصلت تقسیم  بندی فئودالی 
آزاد  را  ملی  و هیجان  نمی  توانست شور  و  بود  را حفظ کرده  خود 
کند. بورژوازی زمانی تهور الزم را به دست آورد تا احساسات ملی 
را یکپارچه سازد، زمانی  که پیروزی قطعی و بالمنازع او فرا رسیده 
بود و وحدت ملی می توانست پیروزی بورژوازی را برای همیشه 
شک  بدون  ناسیونالیسم  متناقض  خصلت  اینرو  از  سازد.  نهایی 
سویی  از  که  بود  بورژوازی  جامعه  ی  دوگانه  ی  سرشت  به  مربوط 
در زمان جنگ یعنی در سراسر دورانی که ادعای صلح و برابری 
ملت  ها را مطرح می  ساخت به ایدئولوژی ناسیونالیسم نیاز داشت و 
از سویی دیگر نمی  توانست هیجانات توده  ای را که در جنگ  های 
ملی شرکت کرده بودند، علیه خود مهار سازد. لذا بورژوازی از همان 
آغاز معیارهای متفاوتی را در مواجهه با وحدت ملّی لحاظ می  کرد؛ 
حتی در اوج اعتالی ایدئولوژی ناسیونالیسم، ما با کارکرد دوگانه  ی 
ملی  گرایی بورژوایی روبرو هستیم.  بورژوازی تنها بر اساس خصلت 
اسارت  و  به سرکوب  در کشورهای شرقی، دست  استعماری خود 
ملت  ها نزد، بلکه از پیش در جریان توسعه  ی برق  آسای خود، و در 
جریان همگون  سازی جامعه دست به سرکوب اقوام درون مرزهای 
فرانسه،  مختلف  در جمهوری  های  مثال  برای  زد.  خود  جغرافیایی 
اقوام زدایی در جهت یکسان  سازی جامعه  ی جدید شروع شده بود و 
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هرچه عمیقتر به هویت  های متفاوت آن ها تعرض می  شد.

 حتی ارنست رنان که از ایدئولوگ های این  گونه توسعه  ی فاجعه  بار 
پیمان  بازاندیشی و تجدید  تنها در  را  بود، مفهوم ملت  در فرانسه 
مردم با یک آرمان مشترک تعریف می  کند. به عبارتی دیگر ارنست 
همگانی  توافق  با  تنها  ها  ملت  برساخت  که  دارد  عقیده  رنان 
امکان  پذیر است. در حالیکه در سراسر دوران بعد از انقالب فرانسه 
هستیم.  فرانسه  داخل  در  ملی  متضاد  عناصر  سرکوب  شاهد  ما 
پیشرفت  جریان  در  ضرورت  عنوان  به  را  مسئله  این  بتوان  شاید 
بماند  دور  نظر  از  نباید  نکته  این  اما  گرفت  نظر  در  سرمایه داری 
از پیش درون  که هرنوع سرکوب و چپاول در داخل مستعمرات، 
ناپلئون  ارتش  داشت.  وجود  استعمارگر  کشور  بورژوازی  جامعه  ی 
با حمله به نظم فئودالی اروپا، ملت  ها را به زیر سلطه  ی فرانسه در 
آورد. همانطور که مارکس مکمل وابستگی حکومت  های شرقی را، 
سرکوب مضاعف توسط ابزارهایی می  دانست که با آن، بورژوازی 
توانسته بود ایده-ی استعمار را عملی سازد و حکومت  های متمدن 
توسط حکام  مستعمرات  داخل  در  ملی  ایده  های  اینکه  از  اروپایی 

دست نشانده سرکوب شود، ابایی نداشت. 

 در  این متن  به هیچ وجه به قضاوت اخالقی نمی  پردازیم بلکه 
هدف ما تأکید بر کارکرد دوگانه ای  است که از آغاز تا اکنون با رشد 
کارکرد  از  نمی  توان   و  است  توسعه  ی سرمایه  داری گره خورده  و 
متناقض  نمای سرشت ملی  گرایی به راحتی گذر کرد، کارکردی که 
منافع بورژوازی را تحقق می  بخشید و خصلت آن به گونه  ای بود که 
به راحتی می  توانست تهاجم خود را به ملت های  رقیب رنگ و لعاب 
وطن دوستی ببخشد.  همچنین سربرآوردِن واکنش  های ملی  گرایانه 
در طرف مقابل،   همواره نشانی از سرشت متناقض   ناسیونالیسم بوده 
است. در واقع بورژوازی، مسئله  ی ملی را تنها ابزاری برای سلطه  ی 
سرنوشت  تعیین  سیاسی  حق  و  می  گرفت  به کار  ملت  ها  بر  بیشتر 
ملت  ها را قابل معامله می  دانست و تا امروز نیز به صراحت می  توان 
سیاسی  تاکتیک  چنان  ملی  ستم  مسئله  ی  از  بورژوازی  که  گفت 
ای استفاده می  کند که برای شرق اروپا می  تواند درست باشد، اما 
زمانی که به  ایالتی در اسپانیا می  رسد، نمی  تواند پلیس خود را به 
سراغ شورشیان نفرستد، و جالب اینکه رسانه ها و جراید عمومی، 
در یک اقدام هماهنگ پیش دستی می  کنند؛ قبل از پلیس سرمایه 
وارد معرکه می شوند، و حرکت هایی از این دست را آشوب های 

بی  ثمری می خوانند، تا مانع رشد و پیشروی  شان گردند.

باری به مارکس برگردیم و به جامعه  ی بی طبقه  ایی که مارکس 
به حق در مانیفست وعده داده بود. اما مارکس در جریان درگیری 
با واقعیت، نظرات خویش را در خصوص مسئله ی ستم ملی عمق 
و ژرفا می بخشد.  مسائل هند و ایرلند، و بعدها مسئله  ی لهستان 
و روسیه، مارکس را به تمامی واداشت تا در نظرات خود تغییرات 
اساسی بدهد. به عنوان مثال، حضور بریتانیا )پیشرفته  ترین کشور 
سرمایه  داری در آن زمان( در هند نه تنها باعث آزاد شدن هندی  ها 
نشده بود بلکه آن ها را در وضعیت به مراتب فروتری در مقایسه 
پنجاه،  اواخر دهه  ی  بود و در  داده  قرار  استعمار،  از حضور  با قبل 
قیام هند، مارکس را به تکاپو می  اندازد تا در خصوص تزهای خود 
همراه  بسیار  هیاهوی  و  با شور  و  آورد  روی  دوباره  بازاندیشی  به 
مسئله  ی  در خصوص  ایضًا  کند.  دفاع  هندی  ها  قیام  از  انگلس  با 
ایرلند که مارکس  به صراحت اعتراف می کند که اگرچه زمانی به 
اتحاد بین ملت ایرلند و انگلیس امیدوار بود و آن را برای طبقه  ی 
نظراتش  اکنون  و  است  کشیده  دست  می  دانست،  کارگر ضروری 

لهستان  قضیه  ی  در  بعدها  و  است.   رفته  پیش  ایرلند  جدایی  تا 
طبقه  ی  تا  می  اندازد،  راه  به  را  بزرگی  کارزار  اول  انترناسیونال  در 
این  در  وی  گیرد.  قرار  لهستانی  ها  قیام  کنار  در  اروپایی  کارگر 
و  داشت  سختی  جدال  پرودون  و  باکونین  طرفداران  با  خصوص 
از حل مسئله ی ملی  انترناسیونال اول را که  فرانسویان حاضر در 
در  بعدها  مارکس  می نواخت.  طنزآمیز  عبارات  با  می رفتند،  طفره 
مورد جامعه  ی استبدادی روسیه و کمونته  های شرقی نیز، مسائلی 
محوری  مسئله  ی  با  اساسی  تضادی  هرچند  که  می  سازد  مطرح 
به  مانیفست،  نوشتن  از زمان  متفاوت  بسیار  اما  نداشت،  مانیفست 
نائل می  آید که در دفترهای قوم  شناسی  اش می  توان  درک مسئله 
تفاوت رهیافت  های ژرف و عمیق این اندیشمند بزرگ را  در مورد 
مسئله  ی ملی دنبال کرد. اما مارکس در بیشتر موارد مسئله  ی رفع 
ستم ملی را تاکتیکی برای انقالب سوسیالیستی می  دید که کاماًل 
تحت تاثیر شاکله  بندی طبقاتی قرار داشت و تنها قدمی برای باز 
الغای طبقات قرار داشت. اگرچه  کردن گره ای بود که در سد راه 
مارکس از جنبش ایرلند به عنوان یک جنبش بورژوازی مذهبی نام 
می  برد اما آن را برای انقالب سوسیالیستی ضروری می  شمرد.  قدر 
برای  این است که مارکس دستگاه معرفت شناسی ویژه ای  مسلم 
آن  به  طرفی  از  و  نکرد  تدوین  ملی  مسئله  ی  حل  و  صورتبندی 
همچون حق دمکراتیک بی قید و شرطی نگاه نمی-کرد. چیزی 
که لنین آن را مسئله  ی ویژه  ای می  دانست که باید بی قید و شرط 
به خود رفع ستم ملی به عنوان حق مسلم آزادی سیاسی جدایی 
پرداخت. به نظر نویسنده  ی این مقاله تز حق تعیین سرنوشت لنین 
از تزهای جهانشمول و مرکزی در دستگاه فکری لنین است. خود 
لنین در تزهای ملی خویش بر عینیت این مسئله تاکید می  کند و 
آن را قابل تقلیل به رقابت بورژوازی   دو ملت نمی  دانست. اما آنچه 
این  در  هگل  دریافت  های  از  مارکس  که  است  این  است  مسلم 
خصوص بریده بود و تا آخر عمر از اندیشیدن و صورتبندی دقیق 
واقعیت دست نکشید و در شرایط  متفاوتی به خود مسئله ی ستم 

ملی باز می گشت. 

همچنین باید توجه کرد که با ورود به مرحله  ی امپریالیسم، مباحث 
جدل  های  که  سربرآورد  مارکسیست  ها  میان  در  جدی  تری  اینبار 
بی  سابقه ای را بین مارکسیست  های درجه یک به راه انداخت. لنین 
در این میان به تبعیت از پیشرفت  های فکری مارکس در خصوص 
مسئله  ی ملی، از زاویه  ی دقیق  تری به این مسئله نگاه می  کند، در 
واقع وی در عصر امپریالیسم که جهان با تقسیم دوباره با چالش 
بزرگی روبرو شده بود، جنگ  های امپریالیستی را واجد عنصری از 
این  در  او  می  دانست؛  مترقی  و  ملی  های  جنگ  به  شدن  تبدیل 
خصوص به شدت با رزا لوکزامبورگ به مجادله برخاست. در دوران 
همین بحث  ها بود که سراسر دنیا شاهد قیام  هایی علیه امپریالیسم 
برابر  در  محلی  دنیا سرمایه  داری  کنار  و  گوشه  در  و  بود  تهاجمی 
سرمایه داری جهانی سر برمی  آورد، از همین  رو مسئله  ی ملی برای 
باید  بود.  امپریالیستی  تهاجمات  علیه  مبارزه  اصلِی  شاکله  ی  وی، 
گفت که لنین وارد دام اکونومیسمی نشد که انترناسیونال دوم در 
از مسئله داشت.   آن گرفتار شده بود بلکه درک و رهیافت نوینی 
نویسنده  نیز اعتقاد دارد که ما برای صورتبندی دقیق مسئله  ی ملی 
از  لنین  آغاز کنیم، چرا که به شدت  لنین  از  باید  در عصر کنونی 
تاکتیکی نگاه کردن به مسئله  ی ملی دوری جست و همین باعث 

شد به مسئله  ی ملی به طور ویژه  ای نظر بیفکند.

 اینجا به سوال اولیه  مان بر می  گردیم که آنتولوژی مسئله  ی ملی، 
مستقل  طور  به  نمی  تواند  دیدیم،  باال  سراسر سطور  در  که  چنان 
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شود.  مطرح  دارد،  که  متناقض  نمایی  و  وابسته  خصلت  خاطر  به 
ویژه  ی  آنتولوژی  یک  از  می  کنیم  پیدا  را  این شهامت  لنین  با  اما 
مسئله ی ملی، حرف به میان آوریم. اینجا منظورمان این است که 
به مسئله  ی ملی بایستی بدون فروکاست به طبقه و دیگر مباحث 
گام  آن  واقعیت  به  نزدیک  صورتبندی  در  و  نگریست  اومانیستی 
کالن  تر  صورتبندی  های  تبیین  بدون  آنتولوژی  این  اما  برداشت. 
اقتصادی و اجتماعی، به سطح تئوریک نمی  آید.  همانطور که در 
خصوص جامعه ی بورژوازی و سوسیالیسم قرن نوزدهم به خوبی 
شاهد بودیم، که مسئله  ی ملی بدون بررسی تحول و تطور اساسی 
جامعه از اساس امکان پذیر نیست. اما به صراحت می  توان از یک 
نظیر  اختالطی  درگیر  ما   که  آورد  میان  به  ویژه سخن  آنتولوژی 
مارکسیست  ها در خصوص مسئله ملی نشویم، اختالطی که موجب 
پاک شدن صورت مسئله از اساس می  شود. اینجا به لنین برگردیم، 
و  تعبیر  روسی،  های  مارکسیست  با  بحث  در  دوره  همان  در  او 
تفسیر ویژه اش از مارکسیسم را به کار می  گیرد تا مسئله  ی ملی را با 
جسارت بیشتری به درون دستگاه نظری خود بکشاند یا به عبارتی 
دیگر آن را انضمامی سازد. در واقع اسارت ملت  ها توسط امپراطوری 
این  داخل  قیام  های  دادن سرکوِب خونیِن  رخ  و  تزاری  استبدادی 
امپراطوری توسط تزار، موجب شد که لنین به درک و دریافت نوینی 
مارکسیست  ها،  از  عده ای  لنین  برابر  در  یابد.  دست  مسئله  این  از 
همان طور که از مجادالت لنین پیداست، به خودمختاری فرهنگی 
ملت  های محصور در روسیه ی تزاری، با اکراه رضایت داده بودند. 
از این رو لنین ضرورت مبرمی در پاسخ به این درک ناقص و غیر 
مشترک  قرارداد  حتی  نمونه  برای  و   می  کرد  احساس  انضمامی 
نروژ و سوئد نیز، از نظر لنین، نمی  توانست تبدیل به یک مسئله  ی 
اکونومیستی شود. و تنها از نگاه انتزاعی »طبقه« و »انسان« به آن 
نزدیک شد. چرا که ستم ملی باید با مختصات ویژه  ای سنجیده شود. 
اگرچه به تمامی از ساحت  های اقتصادی و اجتماعی جدا نیست. اما 
آن  که  شود  تبیین  خاصی  الگوهای  با  باید  تنها  ملی  مسئله-ی 
موضوع را حاد و مسئله  ساز کرده است. لنین نیز همچون مارکس در 
بحث های خود پیشرفت  های قابل توجهی کرده بود؛ صورت بندی 
نوینی از حق تعیین سرنوشت - که آن را مسئله ی مرحله ی انقالب 
بورژواز-دمکراتیک می-دانست- تا تشکیل کنفدراسیون ملت  های 

آزاد درون سپهر جامعه  ی سوسیالیستی. 

با  ارتباط  در  که  چنان  ملی،  مسئله  ی  سر  بر  تاکنون  بورژوازی 
امپراطوری روسیه، دست به معامله زده بود و در سراسر این دوران 
نداشت.  را  مسئله  به  شدن  نزدیک  برای  الزم  جسارت  هیچگاه 
بلکه با شدت هرچه تمام تر قیام های ملی را سرکوب می  کرد و از 
ارتجاعی ترین حکومت-های شرقی در این خصوص دفاع می  کرد. 
بورژوازی همان طور که در باال ذکر شد، هیچ گاه نتوانست مسئله  ی 
ملی را حل کند و حتی آن را ایدئولوژی مرگ باری می دانست که در 
برابر صدور سرمایه به مانع بزرگی تبدیل شده است. اما لنین در آن 
فضای به شدت بسته  ای که مسئله  ی ملی را ارتجاعی می دانست 
و تنها در ظاهر، خودمختاری فرهنگی را پذیرفته بودند، حق تعیین 
سرنوشت را صورت بندی کرد.  همانطور که گفتیم در یادداشت  های 
لنین، خود حق تعیین سرنوشت، دچار تحول متفاوتی شده بود. اما 
ما اینجا تنها از لنین اسم آوردیم که بگوییم لنین چگونه توانست 
به مسئله  ی ملی از یک دیدگاه اساسی بنگرد، که نه تنها دور شدن 
تحول  و  عملی  جسارت  مارکسیسم  به  بلکه  نبود،  مارکسیسم  از 
اساسی در پیشرفت نظریه بخشیده بود. لنین اولین کسی است که 
به شکل گیری آنتولوژی مسئله  ی ملی عمق بخشید و یاری  رسان 
آن شد. لنین در برابر تقابل ملت  های سلطه  گر و  تحت ستم که 

بورژوازی  نوع  دو  رقابت  عنوان  به  کنونی  بحث  های  فضای  در 
ناسیونالیسم  بندوبست  از  جدا  ملی  مسئله  ی  به  می  شود،  تعبیر 
برابر  در  لنین  کرد.  جانب داری  آن  از  و  پرداخت  ستم  تحت  ملت 
طرفداران خودمختاری فرهنگی به صراحت در جزوه »ترازنامه ی 
مباحثه  ای پیرامون حق ملل در تعیین سرنوشت خویش« در 1۹16 
تعیین  حق  از  بود،  جریان  در  اول  جهانی  جنگ  که  شرایطی  در 
در  او  می  کند.  دفاع  دولت  تشکیل  و  ملت ها  جدایی  تا  سرنوشت 
جواب به دیدگاه  های اکونومیستی غالب بر جنبش سوسیالیستی از 
ستم ملی به عنوان یک ستم ویژه حرف می  زند و آن را به هیچ 
عبارت  با  را  آن  و  نمی  داند  اقتصاد  به  مربوط  تنها  مسئله  ای  وجه 
روشن »نگهداری قهری یک ملت در حکومت ملت دیگر« از دیگر 
ستم  های اقتصادی و اجتماعی  متمایز می سازد. وی می  گوید: »در 
آزادی ملل تحت  زمینه  ی سیاسی  آمده است که در  تزمان  اولین 
ستم قبل از هر چیز  به یک تغییر مضاعف نیازمند است: 1( برابری 
مطلق حقوق بین ملل. بحثی بر سر این مسئله در کار نیست و به 
مسائل درونی دولت مربوط می شود. 2( آزادی جدا شدن سیاسی. 
این مسئله به تعیین مرزهای دولتی مربوط است. این تنها نکته  ی 
گره  ای است و دقیقا همان نکته  ای است که به وسیله  ی مخالفین 
»ما  افزاید:  می  ادامه  در  لنین  شود.«8   می  گذاشته  مسکوت  ما 
انقالب سوسیالیستی  انجام  به  قادر  آنکه  برای  می گوییم کارگران 
برقرار  بین خود  پیوند فشرده  ای  باید  باشند  بورژوازی  و سرنگونی 
یعنی  تعیین سرنوشت خویش،  در  ملل   برای حق  مبارزه  و  کنند 
فراهم  وحدت  این  برای  مساعدی  زمینه ی  الحاق  ها،  علیه  مبارزه 
می کند«۹  و همچنین می  گوید: »انگلس قبل از هر چیز و بیش از 
هر چیز دیگر طرفدار مبارزه علیه تزاریسم بود. از این جهت و صرفًا 
از این جهت است که مارکس و انگلس مخالف جنبش ملی چک  ها 
مارکسیسم  به  تمام عالقه  مندان  برای  بودند.  اسالوهای جنوب  و 
به جز آن هایی که فقط به منظور رد نمودنش به آن رجوع می کنند 
کافی است به آنچه که مارکس و انگلس در 1848-184۹ نوشته  اند 
مراجعه کنند تا متقاعد شوند که مارکس و انگلس  با وضوح تمام و 
با دقت بسیار خلق  های مرتجع در مجموع که مقدمه الجیش روسیه 
در اروپا بودند را در مقابل خلق های انقالبی قرار می  داده  اند یعنی 
آلمانی ها، لهستانی ها و مجارها. این یک واقعیت است و درستی 
این واقعیت در آن زمان انکار ناپذیر بود: در سال 1848 ملت های 
بود،  تزاریسم  آن  عمده  دشمن  که  آزادی  کسب  به خاطر  انقالبی 
می  جنگیدند در حالی که چک  ها و امثال آن عماًل خلق  های ارتجاعی 

و پیش قراوالن تزاریسم بودند«.10 

  لنین هنگامی که در انقالب اکتبر به رهبری کشور شوراها دست پیدا 
می  کند، تا حدودی بنا به موقعیت متفاوت بعد از انقالب، به تزهای 
اولیه  ی خود پایبند می  ماند و به فنالندی  ها، حق تعیین سرنوشت 
پادشاهی  نظام  به  آن  در  مردم  که  می  کند  اعطا  را  خود  سیاسی 
استعماری  قراردادهای  تمام  یا  و  دادند  رای  ستم  تحت  بورژوازی 
که روسیه  ی تزاری بر مردم ایران بسته بود، ملغی ساخت. همچنین 
در مورد مسئله  ی اکراین هم اگرچه مخالفان انقالب از آنجا خود را 
تغذیه می  کردند، لنین با اعطای مسئله  ی ملی، آن ها را با اتحاد ملت 
های آزاد شوروی پیوند داد؛ و در مورد مسئله  ی واگذاری لهستان 
علیه  لهستان،  قضیه  ی  بهانه  به  آلمان  زمان،  آن  در  آلمان)که  به 
دولت تازه مستقر شده شوروی اعالن جنگ داده بود، قضیه ای که 

 8منبع جزوه... ترازنامه ی مباحثه ای پیرامون حق ملل در تعیین سرنوشت 
خویش«
 9همان

 10همان
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در آن به لنین انتقادهای اساسی می  شود(، از نظر لنین  عقب نشینی 
اساسی  از دو حرکت  برگرفته  لهستان،  آزادسازی  بر سر خواست  
بود: یک اینکه لنین )همان طور که پیش بینی کرده بود( آلمان در 
جنگ جهانی اول شکست می  خورد و دوم اینکه با قضیه  ی لهستان 
و وفاداری به استقالل آن، کشور شوراها نمی  تواند در برابر حمله  ی 
آلمان مقاومت کند. باید ذکر کرد که  لنین به وعده  ی خود وفادار 
ماند که حتی از اقلیت ناچیزی که اعالم استقالل می  کرد، حمایت 

کند و یاری رسان جنبش  های ملی در سراسر منطقه باشد.

همه  از  مارکسیست  ها  میان  در  استالین  که  کرد  اشاره  باید  حال 
بیشتر و دقیق  تر به صورت بندی مسئله ملی  نزدیک شده است، وی 
در کتاِب خود  به تعریف ملت و ویژگی های اساسی یک ملت می 
پردازد؛ او معتقد است که تعریف ملت به مسئله  ی صرف اقتصادی 
برنمی  گردد، بلکه  زبانی مشترک و یک سرزمین واحد  و زیست 
مشترک اقتصادی  در تعیین مولفه  های مفهوم ملت مهم است. وی 
می گوید: »ملت اشتراک ثابتی است از افراد که در اثر عوامل تاریخی 
ترکیب یافته و بر اساس اشتراک زبان، سرزمین، زندگی اقتصادی 
و ساختمان روحی که به شکل اشتراک فرهنگی منعکس می شود، 
به وجود آمده است«.11  باید اشاره نمود که  لنین در یادداشت  هایش 
قبل از انقالب اکتبر از یک گرجی محشر به اسم استالین نام می برد 
که قرار است جزوه  ای در مورد مسئله  ی ملی بنویسد. استالین  در 
کتاب »مسئله  ی ملی«،  فضای آغاز قرن بیستم در دوران تزاری 
را این  گونه تعبیر می  کند: ناسیونالیسم متجاوز تزاری، تهاجم خود را 
بیستم شروع کرده  آغاز قرن  امپراطوری در  علیه ملت  های داخل 
آن  ساکن  ملت  های  میان  در  را  خطرناکی  بعضًا  احساسات  و  بود 
برانگیخته بود و در آن زمان پاسخ به مسئله  ی ملی ضرورت مبرمی 
پیش روی سوسیال دمکراسی نهاده بود و  صف  بندی  های ویژه  ای 

حول این مسئله درون جبهه ی سوسیالیستی ایجاد شده بود.

  مسائل این جزوه که بی شک مورد تایید لنین بود، تا اواخر دهه  ی 
و  شد  اجرا  شوروی  قدرت  حوزه  ی  سراسر  در  الگویی  چون  سی 
انستیتوهای)موسسه( اقوام و ملیت  ها دایر شد و بودجه  هایی برای 
احیای حقوق ملی و مسئله  ی فرهنگی و زبانی، تخصیص داده شد 
و تاکید بر رابطه  ی عمیق  تر با ملت  های تحت سلطه گذاشته شد. 
خصوصًا هم  زمان با جنبش شمال ایران، واحدهایی از ارتش سرخ 
که با انگلستان در جنوب روسیه در حال جنگ بودند، به میان قیام 
کنندگان جنگل اعزام شدند یا از طریق کمیته قفقاز حزب بلشویک) 

از پیش  از انقالب اکتبر( با ایرانی  ها مراوداتی برقرار شد.

 استالین در دهه  ی سی، پس از اعالم پیروزی سوسیالیسم، معتقد بود 
که تفاوت  های ملی و مذهبی به دلیل ورود به مرحله سوسیالیستی 
برچیده شده است و از این رو یکی پس از دیگری،  اعطای حقوق 
استقالل ملت  ها را لغو کرد یا بسیاری از ملت  های داخل اتحادیه  ی 
جماهیر شوروی را وادار به تمکین و در مواردی کوچ اجباری کرد و 
بر سر ملیت  ها به راحتی با کشورهای امپریالیستی به توافق رسید. 
استالین با این برداشت غلط که دیگر سوسیالیسم پیروز شده است و 
برای توسعه  ی چنین ساختمانی، باید تمام مسائل فرعی و مسئله ساز 
سوسیالیستی  پیشرفت  در  شوروی  زودتر  هرچه  تا  ریخت،  دور  را 
رقبای امپریالیستی خود را از میدان به در کند به تاکتیک نادرستی 
دست زد و در خارج از شوروی بر سر یونانی ها معامله کرد،  در ایران 
پشت جنبش های ملی کردستان و آذربایجان را خالی کرد. همچنین 
نیز  از مرگ استالین  ادامه چنین رویکردی درباره مسئله ملی بعد 
آن  به  خود  فروپاشی  زمان  تا  شوروی  اساسًا  و  شد  گرفته  سر  از 
ادامه داد؛ زیرا که امپریالیسم بار دیگر با چماق مسئله  ی ملی-که 
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شوروی گمان می کرد آن مسئله از بین رفته است- راه فروپاشی 
شوروی را هموار ساخت و جنگ های ملی و مذهبی   در سرزمینی 
سربرآورد که روزی مسئله  ی ملی در آن، یک مسئله  ی حاشیه  ای 
توسط  که  اکونومیستی  »انسان  گرایی«  می  شد.  تلقی  شده  حل  و 
تا  کرد  سرایت  بعد  نسل  های  به  کاماًل  بود  شده  تئوریزه  استالین، 
که  اینجاست  جالب  و  بیندازند  قلم  از  تمامی  به  را  مسئله  صورت 
عمدتًا کسانی از چنین تلقی فاجعه  باری برخوردار هستند که خود را 
دشمنان قسم خورده استالین می  دانند. اما اکنون چنین رویکرد خام 
و مرگبار به مسئله  ی ملی جای خود را به فراخ بالی فکت  هایی داده 
است که به زعم خود متهورانه، می  گوید: اگر زمانی مسئله  ی ملی 
به خاطر مبارزه علیه امپریالیستی وجود داشت و مقتضای اردوگاه 
ندارد.  اعراب  از  محلی  اکنون  بود،  موجود  تاکنون  سوسیالیستی 
نتوانست  هیچ  گاه  بورژوازی  اگر  که  گفت  می  توان  ساده  بسیار  اما 
در  و  بود حل کند  آورده  به وجود  ملی  ای که جامعه  اش  مسئله ی 
شوروی هم با فراز و نشیب بسیار فاجعه بار بود. مسئله  ی ملی در 
چه دوره ای از تاریخ برای همیشه حل شده است که دیگر سخن 

گفتن از آن محلی از اعراب ندارد!؟

نتیجه گیری

اگر تا کنون در این نوشته به حرف  های خود وفادار مانده  ایم و سعی 
ما بر این بوده است تا گامی به نزدیک شدن مسئله برداریم، باید 
هم  چنان  متاخر،  ی  دوره  در  ملی  مسئله  ی  که  بیفزاییم  ادامه  در 
تحول  با  جامعه  هایی  در  و  متناقض  اغلب  صورت بندی  های  در 
کیفی متفاوت، سر برمی آورد و در شاکله  بندی اقتصادی و سیاسی 
جامعه، به قوت خود حضور دارد. دو مورد اخیر کردستان عراق و 
و سرشت  دارند  تعلق  متفاوت  جامعه  ی  دو  به  که  اسپانیا  کاتاالن 
این  بر  نیز  مسئله  این  خصوص  در  سیاسی  واکنش  های  متفاوت 
با وجود  ملی  نشان می  دهد که مسئله  ی  تفاوت صحه می  گذارد.، 
جهان شمولِی سرمایه و فروکش کردن قیام های ضد استعماری و 
و  ایفا می کند  فعالی  نقش  اجتماعی  بدنه  ی  در  هنوز  امپریالیستی، 
همچنین گسل  هایی که هنوز در مورد فعال شدن آن ها نمی  توان 
پیمودن  برای  درازی،  راه  ما  که  است  این  بیانگر  داد،  قطعی  نظر 
مسیری داریم که در آن باید به هسته  ی واقعیت نزدیک شویم. در 
واقع ترکیب  بندی ملی مهاجرهایی که از آفریقا و آسیا وارد جامعه  ی 
این  اجتماعی  ساختار  بر  شدت  به  می  شوند،  آمریکایی  و  اروپایی 
کشورها تأثیر می گذارد و بر پیکره   بندی جامعه عناصری را اضافه 
می  کنند که هنوز در مورد آن ها، تنها نشانه هایی از تنش و بحران، 
دیده می شود؛ و تا جدال نهایی و به منصه آمدن چنین چالش  هایی 

نمی  توان صف بندی قاطعی را تشخیص داد. 

پراکنده زخم  به صورت  نیز مسئله  ی سیاهان  آمریکا  در جامعه ی 
باز می  کند. همچنین باید بر ایده اروپای متحد بی مرز و بحران  اش 
تامل کنیم تا به ارزیابی یکسره متفاوت دست یابیم. چرا که جایگاه 
اینجا منظور  متعین می شود؛  با عوامل عمدتًا خاصی،  آن  تاریخی 
بحران های اقتصادی و سیاسی ای است که در داخل خود اتحادیه ی 
است، که حتی  انجامیده  آلمان  و سروری حکومت  تفوق  به  اروپا 
معامله  و  فروش  قابل  باری،  حقارت  طرز  به  را   یونانی  جزایر 
با  متفاوت،  ضرورتا  شرایط  به  بسته  تردید،  بدون  مسئله  می داند. 
پیچیدگی  های خاص  اش، قابل درک و تبیین است، بنابراین یافتن 
بدهد.   تحلیل  ها  به  متفاوتی  یکسره  خصلت  می تواند  حل ها،  راه 
موقعیت جهان گستری سرمایه داری و بحران های ناشی از آن، خود 
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از چنان جایگاه ویژه ای برخوردار است که جامعه سرمایه داری بار 
دیگر خطر ظهور دسته  های نئوفاشیستی را به جان می  خرد، تا ستم 
اوباش  توسط  را  سیاسی  و  اجتماعی  ساختار  درهم-تنیده ی  ملی 

سازمان یافته، بازتولید کند. 

تا آنجا که به ایران برمی  گردد و برای ما بحث وجه عینی بیشتری 
دارد، ما حتی در متن  های قانونی و حقوقی نیز جایگاهی قابل تصور 
برای ملت  های تحت سلطه، به دلیل نقش موثر نهادهای به شدت 
نیک  مسئله  این  به  ما  اما  نمی  کنیم.  پیدا  ارتجاعی،  و  استبدادی 
آگاهیم که مسئله  ی ستم ملی به دلیل حضور قاطع صورتبندی های 
کاستی و استبدادی، خصلت ویژه و متفاوتی دارد. در ایران دوره ی 
مشروطه، ملت  سازی و تاکید بر آرمان مشترک،  خصلِت سیاسی و 
ضد استعماری داشت و عمدتًا بر توافق همگانی و مشارکت ملت 
نکته  این  از  اما  می  شد.  تأکید  استعماری  تهاجمات  برابر  در  ایران 
غافل نباید بود که در دوره ی مشروطه، در مورد مکانیزم چگونگی 
داخل  متضاد  ویژگی های  به  توجه  با  همگون،  ملت  یک  ساخت 
ایران، نمی  توان صورت بندی واحدی داشت. چرا که هنوز مشخص 
نبود که مشارکت اقوام در این بافت-ملت- چه ویژگی های اساسی 
می تواند داشته باشد. ولی ما به خاطر خصلت ضد استعماری این 
ناسیونالیسم و تاکید بر تقسیم قدرت سیاسی از طریق انجمن های 
ایالتی و والیتی، تفاوت کیفی متفاوتی با دوره ی بعدی می  بینیم. اما 
مسلم این است که وجه مسلط ناسیونالیسم مشروطه بیشتر تاکید 
ترقی  خواهانه  کارکرد  استعمار،  با  مقابله  در  که  بود  جایگاهی  بر 
و  ایرانی  اقوام  سرکوب  شاهی،  رضا  استبداد  فرارسیدن  با  داشت. 
حذف و طرد تمام عناصر قومی، خصلت اصلی بورژوازی نوظهور در 
جامعه ی ایران بود. رضا شاه با ایده  ی یک زبان و یک ملت واحد، 
برای حل تناقض های بنیادین جامعه ی ایران،  تعرض وحشیانه ای 
را علیه اقوام ایرانی آغاز کرد. ایده  ی ملت واحد و جامعه  ی فانتزی 
بر  نمی  توان  هیچ  رو  به  که  داشت  متناقضی  سرشت  رضاشاهی، 
خصلت اقتصادی آن تاکید نکرد. تمرکز سیاسی و »مدرن سازی« 
استخراج  و   داشت؛  ناهمگونی  اقتصادی  توسعه  ی  جامعه،  بافت 
جزو  مذهبی،  و  ملی  اقلیت های  مناطق  از  سرنیزه،  زور  با  مازاد، 
از طرِف دیگر کارکرد  بود.  استبدادی  ناپذیِر همسان  سازی  جدایی 
عمده ی این دستگاه سیاسی،  تقابل با ملت هایی بود که در مقابله 
قوم گرایی  از  استبدادی،  مضحک  »توسعه«ی  علیه  و  استعمار  با 
عبور می کردند و بر هویت سیاسی ویژه  ی ملی خود تاکید می کردند؛ 
و همچنین دستگاه استبدادی پهلوی بی عالقه نبود که از ارتجاع در 
جهت مشروعیت  بخشی به این توسعه  ی ناهمگون و تبعیض آمیز 
بهره گیرد و همانطور که دیدیم این ارتجاع جزء جدایی ناپذیر این 
همگون  سازی ملی بود.  این ملی  گرایی قطعًا در میان نوکیسه  های 
واقع   در  باشد،  داشته  زیادی  طرفدار  می  توانست  شهری، 
روشنفکران  میان  از  واحد«  »زبان  و  واحد«  »ملت  ایدئولوگ  های 
شهری  ای بود که بعضًا حتی تبارشان متعلق به اقلیت  های ملی بود. 
تقی ارانی و کسروی دو نمونه ی بارز از این طرز تلقی هستند. البته 
بعدها تقی ارانی از نظریات اولیه  ی خود در خصوص زبان و هویت 
پیشتاز  عنصر  پهلوی،  دوران  تمام  در  اما  کشید.  دست  ترکی، 
جامعه  ی  بازتولید  و  قبیله  درون  اختالف  های  توسط  ناسیونالیسم، 
قبیله ای به کار انداخته شده بود. قبایل شمال و جنوب در ایران در 
و  آذربایجان  جنبش های  با  مقابله  در  شاه،  محمدرضا  ی  دوره 
به دست  استبدادی  خصلت  این  از  مناسبی  نمونه  های  کردستان 
با قدرت گیری حکومت اسالمی که نسبت به  ایران،  می  دهند. در 
دوره ی پهلوی خصوصیات کاستی بیشتری داشت، از همان آغاز با 
تقویت دستگاه نظامی به فکر گسترش نفوذ خود در میان اقلیت های 

ملی و مذهبی بود؛ تا هم  خواسته  های ملی را سرکوب کند و هم 
در استخراج مازاد در مناطق متعلق به اقلیت  های ملی، با مزاحمین 
برخورد قاطع داشته باشند. این حکومت علیرغم تحلیل  هایی که در 
مورد آن رواج دارد، دارای خصلت شبه فئودالی است و گسترش و 
منابع  به  دست  یابی  یاری  به  عمدتًا  مهیبی  دستگاه  چنین  تثبیت 
انسانی و طبیعی اقلیت  ها امکان پذیر بود. به عبارتی دیگر کارکرد 
جامعه ی  در  نوظهور  قدرتی  تثبیت  برای  تنها  سرمایه،  انباشت 
متالطم ایران بود. ناسیونالیسم بنا به خصلت ذاتی چنین حکومتی 
نمی  توانست مورد پذیرش قرار گیرد؛ مگر اینکه بتواند از شکاف های 
تاکنون موجود حاصل از استبداد طوالنی مدت، برای گسترش نظام 
خود بهره گیرد. حکومت اسالمی، برای اشاعه  ی فرهنگ اسالمی 
کمک  مختلف  حوزه های  و  مدارس  در  عربی  زبان  گسترش  به 
آپارتاید  و  ستم  شاهد  ما  هم  زمان  دیگر  سویی  از  اما  می کند، 
سیستماتیک در ساحت زبانی هستیم که توسط فرهنگستان زبان 
یا طرد  فارسی، آشکارا تمام عناصر ملت تحت ستم را تحریف و 
می  سازد و این موضوع تا به تاراج بردن منابع طبیعی ملت تحت 
مدنی  فعالین  سرکوب  و  ساختن  زندانی  و  ایران  داخل  در  سلطه 
جامعه  ی  مشابه  نیز  اینجا  در  است.  گسترده  ستم  تحت  ملت  های 
روسیه تزاری، اگر روشنفکران رسمی و غیر رسمی حکومت، اندک 
یا کمبود  پاره ای مسائل فرهنگی  به  تنها  بیابند،  در خود  شهامتی 
امکانات رفاهی در بین اقلیت  های ملی اشاره می  کنند و به کلیت 
ملت های  وجود  اساس  از  و  نمی-نهند  تن  ملی  ستم  مسئله  ی 

تا آنجا که به ایران برمی  گردد و برای ما بحث 
وجه عینی بیشتری دارد، ما حتی در متن  های 
تصور  قابل  جایگاهی  نیز  حقوقی  و  قانونی 
نقش  دلیل  به  سلطه،  تحت  ملت  های  برای 
موثر نهادهای به شدت استبدادی و ارتجاعی، 
نیک  مسئله  این  به  ما  اما  نمی  کنیم.  پیدا 
آگاهیم که مسئله  ی ستم ملی به دلیل حضور 
استبدادی،  و  کاستی  صورتبندی های  قاطع 
خصلت ویژه و متفاوتی دارد. در ایران دوره ی 
مشروطه، ملت  سازی و تاکید بر آرمان مشترک،  
و  داشت  استعماری  ضد  و  سیاسی  خصلِت 
عمدتاً بر توافق همگانی و مشارکت ملت ایران 
می  شد.  تأکید  استعماری  تهاجمات  برابر  در 
دوره ی  در  که  بود  نباید  غافل  نکته  این  از  اما 
ساخت  چگونگی  مکانیزم  مورد  در  مشروطه، 
ویژگی های  به  توجه  با  همگون،  ملت  یک 
صورت بندی  نمی  توان  ایران،  داخل  متضاد 
نبود  مشخص  هنوز  که  چرا  داشت.  واحدی 
چه  بافت-ملت-  این  در  اقوام  مشارکت  که 
باشد.  داشته  می تواند  اساسی  ویژگی های 
این  استعماری  ضد  خصلت  خاطر  به  ما  ولی 
ناسیونالیسم و تاکید بر تقسیم قدرت سیاسی 
تفاوت  والیتی،  و  ایالتی  انجمن های  طریق  از 
اما  می  بینیم.  بعدی  دوره ی  با  متفاوتی  کیفی 
ناسیونالیسم  این است که وجه مسلط  مسلم 
بود که در  بر جایگاهی  تاکید  مشروطه بیشتر 
مقابله با استعمار، کارکرد ترقی  خواهانه داشت.
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مختلف را که بر تقسیم بندی عینی و اجتناب ناپذیر داللت دارد نفی 
می کنند؛ و به بهانه ی این ایده که جامعه ی ایران که همواره محل 
زیست مشترک اقوام مختلف بوده است و با روسیه ی تزاری قابل 
یکسره  سیاسی)که  خودمختاری  ایده ی  از  حتی  نیست،  قیاس 
جوامع  و  می  کنند  پرهیز  است(  جدایی  سیاسی  آزادی  از  متفاوت 
برای  که حقی  می دانند  قبیله ای  مانده  ی  عقب  جوامع  را  اقلیت  ها 
تحول آن ها و عبور از ساختار قبیله ای شان، قائل نیستند. آن ها  نه 
تنها نمی توانند به تحول این جوامع کمک کنند، بلکه آن ها را در 
محرومیت و عقب ماندگی تام رها می سازند.  در تمام این سال ها 
که  از جانب حکومت مرکزی، سرکوب و حذف سیستماتیک اقلیت 
های ملی در دستور کار بوده است. در بین خود اقلیت ها واکنش های 
متقابلی را می بینیم که اگرچه خصلت تهاجمی از خود بروز می دهند 
و به توهین و تمسخر دیگر اقلیت ها نیز می پردازند.-که به گمان 
من خصلت فرعی دارد- اما در ماهیت خود به زبان شفاف و ساده 
تری در بروز خواسته های خود دست پیدا کرده  اند. در واقع نوعی 
اسطوره سازی تاریخی با ایدئولوژی واحد ملی و آرمان مشترک که 
وجه گریزناپذیر ناسیونالیسم است، شکل گرفته است. اما به گمان 
من این مسئله نمیتواند الگوی مسلط در تحلیل وضعیت اقلیت ها 
باشد،  چرا که جنبه ی فرعی آن تنها در تقابل با قدرت تهاجمی 
اسطوره ی ناسیونالیسم مرکزی خود را نشان می دهد، اما  مردم  در 
واقعیت، انواع تبعیض) آپارتاید( را تجربه می کنند؛ و تنها مطالبات 
حداقلی آن ها با یورش و سرکوب وحشیانه همراه است. اما به نظر 
من آنچه  تعیین کننده است؛ ظهور و به عرصه آمدن خواسته-های 
قطعٌا  که  آن ها-  به  واکنش  سیاسی   از شکل  جدا  که  است  ملی 
شود.  تاکید  مطالبات  این  عینی  خصلت  بر  باید  نیست-  یکدست 
بایستی مطالبات برحق اقلیت ها را چیزی متمایز از اسطوره سازی هایی 
دارد.  همبستگی  و  تهییج  ایدئولوژیکی  جنبه ی  بیشتر  که  ببینیم 
خصلت اسطوره سازی آن، واکنش عاطفی به محرومیت از ساده ترین 
امکانات حقوقی و رفاهی  است. و تاکید عمده  بر این اسطوره سازی 
تدافعی، صرفًا انحراف از پرداختن به موضوع اصلی به قصد فرار از 
درون  متفاوت  هویت  های  پذیرفتن  است  مهم  آنچه  است.   آن 
جامعه  ی ایران است که ما را به بحث اولیه  ی خود در مورد تعریف 
ملت برمی  گرداند، تعریفی که سبب تن ندادن ما به تقسیم بندی های 
در  که  تقسیم  بندی  هایی  است،  ارتجاعی  عمیقا  و  استبدادی 
یکسان  سازی به حدی پیش رفته است که حتی وجود تمایزها را 
و  آداب  و  به بحث های فرهنگی  را  تفاوتی  نوع  انکار می کند، هر 
رسوم زیبای اقوام ایرانی، تقلیل می دهد و یا عقیده دارد که ستم در 
همه جای ایران یکسان است و با این قبیل توجیهات، در صدد پاک 
کردن صورت مسئله است. از طرفی حکومت نیز  برای چپاول و 
سرکوب و تعرض به این مناطق باالجبار تا حدودی انحصارگرایی 
ملی را به رسمیت می شناسد و در جهت تقویت آن عمل می کند. با 
وجوِد خصلت ضد ملی خود، تالش می  کند که دود چنین شکاف 
نهان،  و  آشکارا  که  است  پرواضح   اما  نرود.  او  چشم  به  هایی 
همراهی  ملی،  متفاوت  های  اقلیت  علیه  را  مرکزی  ناسیونالیسم 
و  شکاف ها  این  که  است  مراقب  خود  عوامل  توسط  و   می کند. 
گسل ها را برای حفظ قدرت خود کنترل و مدیریت کند. ما اینجا 
تاکید عمده ی خود را بر موضوعیت داشتن مسئله  ی ملی گذاشته ایم 
و هدف ارائه ی راه حل های زمان بر و درازمدت نیست و یا ما تقابل 
خود را به حل شیوه های ارتجاعی مسئله  ی ستم ملی، درون این 
ملت ها بنا ننهاده  ایم که خود به بحث  های متفاوتی دامن می زند. 
اینجا به گمان نویسنده ی این مقاله، پذیرش ستم ملی و صورتبندی 
دقیق آن، گام اساسی و رو به جلو در این فضا محسوب می  شود. اگر 
لنین زمانی طبقه ی کارگر را به دلیل عام بودن سرشت تاریخی و 

پیگیر  که  می  دانست  موظف  ستمی،  هرنوع  الغای  راه  در  طبقاتی 
را نقطه عطفی در مارکسیسم  این  باشد و  دمکراتیک حقوق ملی 
تلقی می  کرد، امروزه  نیز که از هر طرف هجوم بی امانی علیه ملت 
تحت سلطه در ایران به راه افتاده است و نشریات و جراید رسمی و 
غیر رسمی آشکار در تمسخر و سرکوب پیش رفته  اند و ما شاهد 
امکانات  در تخصیص  که هم  تبعیض های سیستماتیکی هستیم 
اقتصادی و هم در برخوردهای چندگانه و غیرقانونی با اقلیت های 
ملی و مذهبی که در شرایط ویژه ای به وضوح مشهود است. و این 
مسئله خود به اندازه  ی کافی مؤید این است که ما با مسئله چنان 
که شایسته  ی آن است، مواجهه پیدا نکرده  ایم، باید جایگاه ویژه ای 
برای مسئله ی ملی در ارزیابی نظری  مان باز کنیم که بی-گمان 
نقش بسزای عملی در آینده ی هر نوع ایجاد آلترناتیو احتمالی، بازی 
خواهد کرد. از طرفی با قطع امید از هر نوع نیروی سیاسی بورژوازی 
بین المللی، که در راه برداشتن ستم ملی با حکومت  های ارتجاعی 
بر یک سفره حاضر شده  اند، چنان که مورد کردستان عراق نشان 
و  قمار  به  مرکزی،  های  حکومت  با  توافق  در  راحتی،  به  که  داد 
افق  های  شدن  کمرنگ  با  دیگر  سوی  از  و  می  آورد  روی  معامله 
سوسیالیستی و برداشتن گام  های عملی مهم در جهت رفع آپارتاید 
ملی، و به تبع آن تفاوت  های ملی و مذهبی درون طبقه  ی کارگر در 
ایران، که هنوز درون خود با تبعیض های قابل توجه ملی متمایز 
می  شود، خود موانع بیشماری را در راه انسجام طبقه  ی کارگر ایجاد 
کرده است. این محدودیت ها، هرچه بیشتر ما را رهنمون می  سازد 
که حساسیت ویژه  ای برای این مسئله در مباحث خود باز کنیم. در 
شرایطی که جامعه هنوز آمادگی الزم را، هم از نظر تاریخی و هم 
نمی توانیم  ندارد.  را  سوسیالیسم  به  ورود  برای  سیاسی،  نظر  از 
مسئله ی ملی را تا آن زمان به تعویق بیندازیم. اتفاقًا هر نوع آلترناتیو 
سر  بر  ویژه  حساسیت  داشتن  بدون  رادیکال،  و  سوسیالیستی 
مسئله ی ملی،  شکل نمی گیرد. اینجا ما نمی توانیم به طرز کمیک 
و خنده آوری برای حل مسئله، از آن فرار کنیم. ما به این واقعیت 
معترف  ایم که اگر مسئله  ی ملی مسکوت گذاشته شود و با آن به 
شیوه ی حذفی یا تحریف گرانه برخورد شود، سرنوشت مشترکی که 
خلق  های تحت ستم در سراسر ایران برای آزادی خود، در آن سهیم 
هستند، تیره و تار می شود و به جای اتحاد و همبستگی، ما بر آتش 
کینه ای دمیده  ایم که خود حاصل استبداد طوالنی مدتی است که به 
شکل بنیادین و سازمان یافته  ای با روش های به شدت خفقان آور 
را  مشترک  زیست  و  جمعی  سعادت  نوع  هر  ای،  سرکوب  گرانه  و 

امکان ناپذیر ساخته است.

1دی ماه13۹6



14

آسیب شناسی یک مفهوم:«اشغال»  
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چکیده 

تابع آن  به مفهوم اشغال گری و دال  این بحث سعی می کنیم  در 
سیاسی  احزاب  ناسیونالیستی  گفتمان  در  نشینی  شهرک  یعنی 
تاریخی و سپس  از جنبه ی  بپردازیم و آن را  عربستان )خوزستان( 
این جهت مهم  از  این موضوع  نقد می کنیم.  طبقاتی و ساختاري 
است که مفهوم اشغال گری، نقشی محوری و مرکزی در چهارچوب 
گفتمان احزاب ناسیونالیستی عربستان و همچنین پایگاه اجتماعی 
و  بدیهی  برداشت  و  تلقی  یک  به طوری که  می کند  بازی  آن 
دوکسایی از آن در فضای سیاسی عربستان وجود دارد. بنابراین نقد 
و واسازی این مفهوم در راستای ایجاد فهمی عمیق تر از واقعیت 
اجتماعی / سیاسی به هدف پویا سازی فضای سیاسی عربستان و 

سایر فضاهای حاشیه است.

مقدمه 

از مفهوم اشغال گری سیاسی  ابتدا یک تعریف کلی  این بحث  در 
و  قدرت  و  استیال  مانند  مفاهیمی  با  آن  نظری  رابطه  و  می دهیم 
هژمونی را بررسی می کنیم و سپس آن را با واقعیت تاریخی معاصر 
ایران مطابقت می دهیم وغیر واقعی بودنش را از نظر تاریخی روشن 
می کنیم. پس از آن دست به آسیب شناسی طبقاتی و ساختاري آن 
می زنیم تا روشن کنیم چه میزان این مفهوم وکل شبکه ساختاری 
اساسی دور نگه دارد و  از قضایای  را  آن می تواند فضای سیاسی 

مانع ایجاد شکل گیری گفتمآن هاي سیاسی پویاتر وعمیق تر شود.

مبحث 

اشغال گری در فرهنگ علوم سیاسی به دو صورت تجلی می یابد 
 ؛ یک اینکه یک دولت-ملت علیه یک دولت-ملت مستقل دیگر 
لشکرکشی کند و آن را تحت تصرف خود قرار دهد همانند اشغال 
فرانسه توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم یا اشغال عراق و 

افغانستان توسط آمریکا در آغاز قرن بیست ویکم.

دوم اینکه یک دولت-ملت یا یک امپراتوری یا یک گروه قومی /
تحت  را  دیگری  مستقل  سرزمین  دیگر  قدرت  کمک  به  مذهبی 
تصرف خود قرار دهد همانند دوره استعمار و اشغال فلسطین توسط 

یهودیان به کمک استعمار.

تحت  مذهبی  یا  قومی  چیرگی  هرگونه  مورد  دو  این  درغیر 
دولت-ملت  چیرگی  بنابراین  نمي شود.  مندرج  اشغال گری  واقعیت 
روند  به  بنا  قومیت ها  بقیه  علیه  ایران  در  فارس گرا  ناسیونالیستی 
نه  استیال (domination) باشد  جز  چیزی  نمی تواند  تاریخی 
اقلیم های موجود در فالت  دیرباز  از  ترتیب که  بدین  اشغال گری. 
ایران تابع قدرت های متوالی حاکم بر مرکز بودند و هیچ وقت آن ها 
سرزمینی جدا و خارجی نبودند که هیچ گونه تعاملی با مرکز و سایر 

اقلیم ها نداشته باشند.

و  قدرت،  سر  بر  جدال  و  جنگ  همیشه  بعد  به  صفویه  دوره  از 
استیال بر موقعیت مرکز همواره توسط تمام بخش های این منطقه 

جغرافیایی صورت مي گرفت.

و  عربستان  اشغال گری  استدالل  عربستان  ناسیونالیستی  گفتمان 
سایر اقلیم ها توسط دولت ایران را بر دو مبنا قرار می دهد   ؛ 1( اینکه 
در ایران قبل از دوره رضاشاه کشور و ملت واحدی وجود نداشته که 
تمام ملیت های موجود در این جغرافیای سیاسی جزوی از آن بوده 
باشند، و تنها با تشکیل شدن حکومت پهلوی آن ها به زور جزوی 
از این کل به اصطالح ایران می شوند. 2( اساسا ملیت ها تابع مرکز 

نبودند وخودگردان بودند.

بازتولید  را  پان ایرانیست ها  ملیت  مغلطه  ناخواسته  گفتمان  این 
و  قدیمی  پدیده ی  یک  ملی گرایی  که  صورت  بدین  می کند 
پیشامدرن فرض می شود، و ملیت های عرب وسایر ملیت ها از قدیم 
هرکدام یک ملت واحد با مرزهای جغرافیایی مشخص بودند که در 
قرن بیستم به وسیله ی دسیسه ی استعمار تحت اشغال ملیت فارس 

قرار می گیرند.

استیال  و  اشغال گری  مفهوم  بین  تمایزی  هنگامی که  گفتمان  این 
می شود.  مغلطه  و  اشتباه  این  دچار  مسلما  نباشد  قایل  هژمونی  و 
آنچه در طول تاریخ معاصر ایران اتفاق می افتاد پدیده ی استیال بر 
موقعیت مرکز بوده که در دوره ی پهلوی به آن پدیده ی هژمونی 
اضافه می شود. هژمونی بدین معنا که فرهنگ فارسی آریایی پندار 
فرهنگ  به عنوان  قدرت،  طبیعی سازِی  سازوکار  به وسیله ی  مسلط 
یگانه و هسته ای تمام مردمی که در ایران زندگی می کنند، نهادینه 
روند  این  از  دارد که سوژه ها  زور  و  اکراه  استیال، داللت  می شود. 
مفهوم  مفهوم  صورتی که  در  دارند  آگاهی  و  شناخت  تحمیلی، 
مکانیسم  بوسیله  خودخواسته  سوژه  برعکس،  قدرت  یا  هژمونی 
می کند.  تبعیت  است  شده  تحمیل  او  بر  آنچه  از  سازی،  طبیعی 
مفهومی  خلط  این  دچار  عربستان  ملی گرای  گفتمان  بنابراین 
تحت  عربستان  اقلیم  که  می کند  اشتباهی  نتیجه گیری  و  می شود 

اشغال است.

دیگر،  ملي گراي  گفتمان  هر  همانند  عربستان  ملي گراي  گفتمان 
یا حداقل  و  نمی بیند  از شکاف قومی در جامعه  هیچ شکافی غیر 
هر  که  می داند  کننده  تعیین  عینی  ساخت  قومی_  آن را_شکاف 
شکاف و ساخت دیگری زاییده و تابع آن است. بنابراین ملی گراهای 
عربستان فالکت مردم اقلیم عربستان را تنها ناشی از یک عامل 
از  منتج  که  است  ملی  ستم  و  تبعیض  عامل  همان  که  می دانند 
پدیده ی به اصطالح اشغال گرِی عربستان توسط دولت ایران است. 
این گفتمان هیچ گونه حسابی برای شکاف طبقاتی قائل نیست و نه 
تنها هیچ تحلیلی ولو سطحی از آن ارایه نمی دهد بلکه تماما آن را 
رویکرد  این  می باشد.  ملی  ستم  صرفا  ستم  چون  می گیرد  نادیده 
درکی از خصلت طبقاتی و استثمارگر دولت ایران ندارد و نمی تواند 
ایران یک روند  را درک کند که دولت مرکزی  این مساله واضح 
استثمارگرایانه بر تمامی مناطق حاشیه از جمله مناطق فارس نشین، 
منابع  دارای  عربستان  اقلیم  که  آنجایی  از  ولیکن  می کند،  اعمال 
طبیعی زیاد از جمله نفت می باشد، استثمار و انباشت سرمایه و به 

واسازي یک مفهوم

مفهوم اشغال گری در گفتمان ناسیونالیستی احزاب سیاسی عربستان )خوزستان(

حسین کعبی
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تبع آن ها ستم ملی بیشتر است. شایان ذکر است که رویکرد تحلیل 
ملی  ستم  ولیکن  نمی گیرد  نادیده  را  ملی  ستم  هرگز  ما  طبقاتی 
می باشد. ساختار  مرکز  استثماری  پیشبرد سیاست های  راستای  در 
طبقاتی دولت ایران در کنار ساخت ملی گرایانه و مذهبي سیستمی 
از استثمار و تبعیض ملی و مذهبي به وجود آورده است که استثمار 
و انباشت سرمایه را در مرکز کار خود قرار داده است چرا که تنها 
و  موقعیت ها  و  سیستم  این  چرخه  می تواند  که  است  مکانیزمی 

طبقات فرادست آن را حفظ کند.

ملی گرایی ایران توانست به وسیله دو کارکرد زمینه را برای استثمار 
در  ایران  جغرافیایی  یکپارچه سازی   )1 کند:  مهیا  دولت  انباشت  و 
قالب ملت با مرزهای سیاسی مشخص برای تسهیل روند نوسازی 
و استثمار )تاسیس خط ریل رابط محمره )خرمشهر( به تهران نمونه 
بارز گام برداشتن در این راستاست( 2( یک دست سازی جامعه از از 
نظر گفتمانی و تحمیل آن به وسیله ی دستگاه آموزش و رسانه به 

هدف جلوگیری از تشکیل شدن آگاهی طبقاتی.

دولت  طبقاتی  واقعیت  چنانچه  حاشیه  ملی گرای  گفتمآن های 
اجتماعی  نابرابری  مرکز،  ملی گرایی  همانند  بکنند،  انکار  را  ایران 
فضای  بر  ملی گرا  گفتمان  هنگامی که  می کنند.  بازتولید  عمال  را 
می شود  تولید  ناسیونالیستی  سوبژکتیویته  باشد،  حاکم  سیاسی 
محیط  وکلیت  خود  محیط  در  که  اجتماعی  نابرابری های  بنابراین 
جامعه ایران را نادیده می گیرد. ملی گرایی محلی ضمن اینکه سلطه 
طبقاتی کارگزاران دولت و ایلیت وکل شبکه ای که به آن ها متصل 
است، نادیده می گیرد، سلطه طبقه اشراف محلی حاکم_زمین داران، 
از  را مسکوت می گذارد.  بورژواها_  شیوخ، خوانین، سادات وخرده 
یکسان  طبقات  بقیه  با  عربستان  محلی  حاکم  طبقه  که  آنجایی 
فرض می شود، و اساسا شیوخ به عنوان اقشار اصلی مقاومت ملی 
تلقی می شوند و قبیله به عنوان هسته و سمبل “عروبت”  در برابر 
تنها یک دیگری فارس، مظهر مقاومت و اصالت باشند، این طبقه 
حاکم با خیالی آسوده به فرادستی خود ادامه می دهد و بدین گونه 

نابرابری اجتماعی در سطح محلی بازتولید می شود.

شیوخ و خوانین از دیرباز با دستگاه دولت هم دست بودند و از نیروی 
سرکوب گر آن برای سرکوب هرگونه سرپیچی و شورش افراد قبیله 
استفاده می کردند. این پدیده در دوره پهلوی شدت زیادی گرفته بود 
که زورگویی شیوخ وخوانین زبانزد عام وخاص بود. هرگونه نادیده 
گرفتن این فاکت، نابرابری ساختار هیرارشی جامعه را چه ملموسانه 

و چه سمبولیک، بازتولید می کند.

مفهوم اشغال گری و شهرک نشینی دال تابع آن جزو، دوال مرکزی 
گفتمان ملی گرای عربستان به شمار می رود که باعث مفصل بندی 
سوژه ها ودر نتیجه تداوم آن می باشد. مفهوم اشغال گری بر خالف 
ادعای آزاد سازی مردم عرب عربستان از ستم ملی، موقعیت فرو 
دستانه آن ها را تحکیم می کند و ذهن آن ها را از قضیه مرکزی که 
همان ستم طبقاتی منحرف می کند. حاکمیت این مفهوم و نظایر آن 
منجر می شود به تفرقه و درگیری های قومیتی زیادی در عربستان 
لرها و سایر غیر عرب ها که همه در یک هویت  میان عرب ها و 
بسته و آماده به نام »عجم ها«  قرار می گیرند. عجم هایی که همه 
ادبیات مقاومت فلسطین  از  شهرک نشینند_این اصطالح احتماال 
اشغالی آن ها را در  ایران  بیگانه که دولت  و  عاریت گرفته شده_ 
را محو کنند.  تا فرهنگ و هویت عرب ها  عربستان اسکان داده 
از آنجایی که این مفهوم نفوذ زیادی در فضای سیاسی عربستان 
اجتماعی  مسایل  شفاف ترین  به  واقعی  نگاه  هرگونه  مانع  دارد، 
وضعیت  همان  دقیقا  مثال  باب  من  لرها  اینکه  جمله  از  می شود، 

فرودستانه عرب ها را دارند و چه بسا بدتر. رویکرد یکدست سازی 
که به وسیله همچین مفهوم هایی تقویت می شود ضمن اینکه غیر 
جامعه شناسانست، ستم های ملی انضمامی-ستمی و تبعیضی که از 

طرف خود قومیت ها علیه یکدیگر- را تشدید می کند.

نگاه ذات گرایانه این گفتمان عالوه بر انکار ساخت طبقاتی دولت، 
از درک ساختاری بودن ستم ملی نیز عاجز است. فاشیسم در جامعه 
شکلی  باشد،  داشته  فردی  و  ملموسانه  آنکه شکل  از  بیش  ایران 
درک  از  حاشیه  و  مرکز  ملی گرای  گفتمان  هردو  دارد.  ساختاری 
از طرفی ملی گرایی مرکز استدالل  ناتوان اند.  ساختاری ستم ملی 
می کند که همه اقوام ایرانی وضعیت اجتماعی سیاسی یکسانی با 
فارس  قومیت  فرادستی  از  کردن  بنابراین صحبت  دارند  فارس ها 
بیهوده است، و از طرف دیگر ملی گرای حاشیه بر تبعیض و ستم 
همچون  شواهدی  و  می کند  تاکید  مستقیم  و  ملموس  قومیتی 
نام های  تغییر  و  مادری  زبان  تدریس  استخدام،  روند  در  تبعیض 

شهرها و مناطق محلی به فارسی، می آورند.

نگاه  و  یک طرف  از  مرکز  ملی گرای  لیبرالیستی  فردگرایانه  نگاه 
ذات گرایانه ملی گرایی حاشیه ما را از درک واقعیت ساختار سیاسی 
خصلتی  بیشتر  ایرانی  ناسیونالیسم  می گذارد.  ناتوان  ایران  جامعه 
فرهنگ  ومرکزیت  انحصار  محوریت  نژادی-بر  تا  دارد  فرهنگی 
تکیه دارد- بنابراین تبعیض و فرادستی به صورت ساختاری خود را 
نشان می دهد. بدین ترتیب اصال مهم نیست که نژاد این مسوول 
یا کارمند دولتی چه می باشد مهم آن است که جایگاهی که اشغال 
می کند بازتاب دهنده فرادستی فرهنگ مسلط باشد. خاستگاه افراد 
اهمیتی ندارد چرا که هویت آن ها برخاسته از موقعیت آن هاست و 
فرد فی نفسه هیچ معنا و داللتی ندارد بلکه نقش ها و موقعیت های 
مثال  به عنوان  می کنند.  تعیین  را  او  هویت  که  هستند  اجتماعی 
وقتی یک معلم عرب مجبور می شود در مدرسه وکالس درس تنها 
فارسی حرف بزند و واحدهای درسی که تماما معطوف به فرهنگ 
فارسی آریایی را توضیح دهد، دیگر صحبت کردن از عدم تبعیض 
در استخدام به بهانه اینکه نژاد خاستگاه معلم، عربی است، کامال 
بیهوده است. چرا که در قلمروی عمومی آنچه که هویت کنشگر 
اجتماعی را مشخص میکند موقعیت آن است و موقعیت ها در ایران 

بازتولید کننده فرادستی فرهنگ فارسی آریایی می باشند.

ترویج  و  بسط  با  عربستان  ملی گرایی  ذات گرایانه  نگاه  متاسفانه 
و  فردی  سطح  به  را  ملی  ستم  اشغال گری،  نظیر  مفاهیمی 
و  تشخیص  دادن  از  ترتیب  بدین  و  می دهد،  تقلیل  جوهرگرایانه 

تحلیلی درست و عمیق عاجز می ماند.

نتیجه گیری 

ابتدا نادرستی برداشت اشغال گری از دید ملی گرایی  در این بحث 
عربستان را از نظر تاریخی تبیین کردیم و نشان دادیم که تعریف 
معاصر  تاریخ  در  که  آنچه  بر  نیست  منطبق  اشغال گری  سیاسی 
ایران اتفاق افتاد. ضمن اینکه نشان دادیم که رابطه مرکز وحاشیه 
بین  جدال  و  و همیشه جنگ  نشد  منقطع  ایران  معاصر  تاریخ  در 
مرکز  موقعیت  تصاحب  سر  بر  سرزمین  این  متفاوت  قومیت های 
بوده، امری که پدیده استیال را بازگو می کند نه اشغال گری. سپس 
آسیب های طبقاتی و ساختاري این مفهوم را بررسی کردیم و نشان 
دادیم که از یک طرف خصلت طبقاتی دولت ایران را نادیده می گیرد 
و ستم را تنها به ستم ملی تقلیل می دهد و از طرف دیگر خود ستم 
ملی را به سطح فردی وذات گرایانه تنزل می دهد و بدین ترتیب از 

درک ساختاری بودن آن عاجز می ماند.
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آنامراد آبایی یا آبا آبایی )فرزند قربان قلیچ زاده ی 1300(؛ آموزگار 
ترکمن عضو حزب توده  ی ایران که در هجوم و تیراندازی چماقداران 
واقع  "گمیش تپه"  )یا  شهربانی به کلوپ حزب در شهر گمیشان 
در استان موسوم به "گلستان" کنونی( در شب 23 مرداد 1325 به 
شهادت رسید. نمایش قرار بود در انبار چوده ای به مناسبت پیروزی 
ارتش سرخ در فاشیسم اجرا شود که هجوم پلیس و چماقداران و 
گلوله سرپاس صارمی امان نداد.  شخصیت آبایی با ثبت در شعر 
مشهور احمد شاملو جاودانه شد. در سال 1346 نشریه ای به نام 
"جنگ باران" در گرگان و دشت منتشر می شد. در شماره اولش که 
در مهر ماه همان سال درآمد نامه ای از احمد شاملو آمده در پاسخ 
یکی از نویسنده های ترکمن آن نشریه درباره شعری که در چاپ 
های پیش از انقالب “هوای تازه” ، "از زخم قلب آمان جان" نامیده 

شده بود. و در چاپ جدید از زخم قلب آبائی:

می دارم،  دوست  نژادی  هر  و  ملت  هر  از  بیش  را  ترکمن ها  من 
نمی دانم چرا و مدت های دراز در میان آنان زندگی کرده ام... 

در  دراز  روزهای  و  خفته ام  شما  آالچیق های  در  بسیار  شب های 
اوبه ها میان سگ ها، کاله های پوستی، نگاه های متجسس بدبین، 
دشت های پر همهمه ی سرسبز و بی انتها، زنان خاموش اسرارآمیز 
و رنگ های تند لباس ها و روسری هایشان، ارابه و اسب های مغرور 
گردنکش به سر برده ام. آنان به جوانه های کوچکی می مانند که 
زیر زره آهنینی از تعصبات محبوسند. اگر از زیر این زره به در آیند، 
همه تمّناها و توقعات بیدار می شود. به سان یال بلند اسبی وحشی 
که از نفس بادی عاصی آشفته شود. روی اخطار من با آن هاست: 
از زره جامه تان اگر بشکوفید باد دیوانه یال بلند اسب تمنا را آشفته 
نبوده  این  از  کرد خواهد. در دنیا هیچ چیز برای من خیال انگیزتر 
است که از دور منظره ی شامگاهی اوبه ای را تماشا کنم. آتش هایی 
که برای دفع پشه در برابر هر آالچیق برافروخته می شود؛ ستون 
باریک شعله هایی که از این آتش ها برخاسته، به طاقی از دود که 
پیوندد... گویی بر ستون های  را فرا گرفته است می  به  او  آسمان 
بلندی از آتش، طاقی از دود نهاده اند! آن ها دختران چنین سرزمین 
و چنین طبیعتی هستند. عشق ها از دسترس آنان به دور است. آنان 
دختران عشق های دورند. در سرزمین شما، معنای روز، سکوت و 
کار است. آنان دختران روز سکوت و کارند. در سرزمین شما، معنای 
»شب« خستگی است. آنان دختران شب های خستگی هستند. آنان 
دختران تمام روز بی خستگی دویدنند. آنان دختران شب همه شب، 
سرشکسته به کنج بی حقی خویش خزیدنند. اگر به رقص برخیزند، 
بازوان آنان به هیأت و ظرافت فواره ای است؛ اما این فواره در باغ 
خلوت کدام عشق به بازی و رقص در می آید؟ اگر دختران هندو به 
سیاق سنت های خویش، به شکرانه ی توفیقی، سپاس خدایان را در 
معابد خویش می رقصند، دختران ترکمن به شکرانه ی کدامین آبی 
که بر آتش کامشان فرو ریخته شده است؛ فواره های بازوی خود را 
به رقص بر افرازند؟ تا این جا، سخن یک سر، بر سر غرایز سرکوب 
شده بود … اما بیهوده است که شاعر، عطر لغات خود را با گفت 
و گوی از موها و نگاه ها کدر کند. حقیقت از این جاست که آغاز 
می شود: زندگی دختران ترکمن، جز رفت و آمد در دشتی مه زده 
نیست. زندگی آنان جز شرم »زن بودن«، جز طبیعت و گوسفندان 
و فرودستی جنسیت خویش، هیچ نیست…آمان جان، جان خویش 
یابد،  رهایی  فقر و سکوت  از  نهاد که صحرا،  این سودا  بر سر  را 

دختر ترکمن از زره جامه ی خویش بشکوفد، دوشادوش مرد خویش 
زندگی کند و بازوان فواره یی اش را در رقص شکرانه ی کامکاری 
از زخم گلوله یی  برافرازد… پرسش من این است:دختران دشت! 
که سینه ی آمان جان را شکافت، به قلب کدامین شما خون چکیده 
است؟آیا از میان شما کدام یک محبوبه ی او بود؟پستان کدام یک 
از شما در بهار بلوغ او شکوفه کرد؟ لب های کدام یک از شما عطر 
آمان جان  اکنون که  او فروریخت؟ و  را در کام  پنهانی  بوسه ای 
با قلبی سوراخ از گلوله در دل خاک مرطوب خفته است، آیا هنوز 
محبوبه اش او را به خاطر دارد؟ آیا هنوز محبوبه اش فکر و روح و 
ایمان او را در دل خود زنده نگه داشته است؟ در دل آن شب هایی 
که به خاطر بارانی بودن هوا کارها متوقف می ماند و همه به کنج 
آالچیق خویش می خزند، آیا هیچ یک از شما دختران دشت، به یاد 

مردی که در راه شما ُمرد، در بستر خود-در آن بستر خشن و نومید 
و دل تنگ، در آن بستری که از اندیشه های اسرار آمیز و درد ناک 
سرشار است- بیدار می مانید؟ و آیا بدان اندازه به یاد و در اندیشه ی 
او هستید که خواب به چشمانتان نیاید؟ ایا بدان اندازه به یاد و در 
که  آتشی  و  ماند  باز  دیرگاه  تا  او هستید که چشمانتان  اندیشه ی 
در برابرتان- در اجاق میان آالچیق روشن است- در چشم هایتان 
منعکس شود؟ بین شما کدام یک صیقل می دهید سالح آمان جان 
را برای روز انتقام،  شعر اندکی پیچیده است. تصدیق می کنم ولی 
… من ترکمن صحرا را دوست دارم. این را هم شما از من قبول 
و  تپه«  »قره  در  ماه  چندین  بگویم  اگر  کنید  تعجب  شاید  کنید. 
از  ام…  رانده  می  تراکتور  و  کمباین  قاشلی«  »قره  و  »امچلی« 
خانه های خشت و گلی متنفرم و دشت های وسیع و کاله پوستی 

دائره المعارف خلق های ایران)۲( 

آبایی
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در  شاعر  نمی برم.«  یاد  از  هرگز  را  ترکمن صحرا  آالچیق های  و 
نیمه  که  بود  ترکمنی  دبیر  آبائی   « نویسد:  می  دیگری  یادداشت 
های دهه 20 در گرگان به ضرب گلوله کشته شد…در چاپ های 
به »آمان  از سانسور  برای جلوگیری  نام  این  این شعر،  زمان شاه 
جان« تغییر یافت و خود او »قهرمانی اساطیری در یکی از افسانه 
آالچیق  از  یکی  )در  دیرگاه  شبی  شد…«  معرفی  ترکمنی  های 
های ترکمنی( احساس کردم هنوز زیر پلک های فرو بسته خود 
بیدارم. کوشیدم به خواب بروم نتوانستم. و سرانجام چشم هایم را 
گشودم. در انعکاس زرد و سرخ نیمسوز اجاق و یا شاید فانوسی که 
به احترام مهمانان در حاشیه وسیع اجاق روشن نهاده بودند، روبروی 
خود، در آن سوی تشچال، چهره گرد دخترک صاحب خانه را دیدم 
که در اندیشه ای دور و دراز بیدار مانده چشمش به زبانه های کوتاه 
آتش ره کشیده بود. غمی که در آن چشم های مورب دیدم هرگز 
از خاطرم نخواهد رفت. اول شب سخن از آبائی به میان آمده بود. 
از دخترک پرسیده بودم می شناختیش؟ جوابی نداده بود. وقتی در 
آن دیرگاه بیدار دیدمش با خود گفتم: به آبائی فکر می کند! بیرون 

آهنگ یکنواخت باران بود و الئیدن سگی تنها در دوردست.

شعر را هفته ای بعد نوشتم. )مجموعه اشعار، مجلد اول، چاپ بامداد، 
آلمان، ص 5۹۹-5۹8( شاید با خود بگوئید که این نامه و یادداشت 
شاعر انگیزه سرودن این شعر دیگر کاری برای ما نمانده. از یک 
کنیم  می  این  از  پس  ما  که  کاری  هر  و  است.  طور  همین  نظر 
فراتر یا بیرون از آن چه شاعر نوشته نخواهد رفت. بگذارید دقیق 
تر بگویم، بیش از آنچه در شعر هست چیزی برای گفتن نداریم. 
و نیز مانع از آن نیست ، و بلکه ما را برآن می دارد که در عمق 
شعر، یعنی در عمق تک تک اجزا و سپس در کل آن فرو رویم و 
ژرفای آن را حس کنیم. لمس کنیم. فرض کنید آن چه در شعر 
ترکمن  در  شما  یعنی  شاعر،  بی تخیل  باشد  شما  روی  پیش  آمده 
صحرا باشید، در متن همین صحنه هائی که وصفش در شعر آمده. 
چگونه به اینجا می رسید که دختران آالچیق نشین یا خواه شهری 
ترکمن، دختران انتظار و دختران امید تنگ اند؟ این انتظار را چگونه 
حس می کنید؟ آیا معنی انتظار، انتظار روزی است که فرصتی به 

انتقام خون آمان جان )یا آبائی( را بگیرند؟  دست آید که دختران 
امیدشان  می کنند.  زندگی  ساله  صد  کهنه  آالچیق های  در  چون 
تنگ است؟ امیدشان به انتقام و به نو شدن آالچیق های کهنه، که 
زیست گاهشان است، اندک است؟و همین گونه ناگزیزیم که از خود 
درباره این نکات پرسش هائی بکنیم. و همین راهی می شود که به 
فضای تک تک واژه ها و به ارتباط میان آن ها و صورت کلی تمام 
این ها پی ببریم و زالل اعمال شعر را بنوشیم. هر شعر خوبی به 
دنبال خود پرسش های بسیار و آگاهی بی شمار به جا می گذارد، آن 
هم نه برای دیروز و امروز ما ، بلکه برای تمامت عمرمان مانند من 
که از سال 1336 که یادم است تا امروز با این شعر زیسته ام و شاید 

عمر نسل های آینده نیز با آن معنا یابد.

»از زخم قلب آمان جان«

از: احمد شاملو

دختران دشت!

دختران انتظار!

دختران امید تنگ

در دشت بی کران،

و آرزوهای بی کران

در خلق های تنگ!

دختران خیال آالچیق نو

در آالچیق هایی که صد سال!ــ

از زره جامه تان اگر بشکوفید
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باد دیوانه

یال بلند اسب تمنا را

آشفته کرد خواهد…

دختران رود گل آلود!

دختران هزار ستون شعله به تاق بلند دود!

دختران عشق های دور

روز سکوت و کار

شب های خسته گی!

دختران روز

بی خسته گی دویدن،

شب

سرشکسته گی!ــ

در باغ راز و خلوت مرد کدام عشق ــ

در رقص راهبانه ی شکرانه ی کدام

آتش زدای کام

بازوان فواره یی تان را

خواهید برفراشت؟

افسوس!

موها، نگاه ها

                به عبث

عطر لغات شاعر را تاریک می کنند.

دختران رفت و آمد

در دشت مه زده!

دختران شرم

شبنم

          افتاده گی

                          رمه!

از زخم قلب آمان جان

در سینه ی کدام شما خون چکیده است؟!

پستان تان، کدام شما

گل داده در بهار بلوغ اش؟

لب های تان کدام شما

لب های تان کدام

                     ــ بگویید!ــ

در کام او شکفته، نهان، عطر بوسه یی؟

شب های تار نم نم باران ــکه نیست کارــ

اکنون کدام یک ز شما

بیدارمی مانید

در بستر خشونت نومیدی

در بستر فشرده ی دل تنگی

در بستر تفکر پردرد رازتان

تا یاد آن ــ که خشم و جسارت بودــ

بدرخشاند

تا دیرگاه، شعله ی آتش را

در چشم بازتان؟

در روز سوم شهریور سال 1320 ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی 
به استاِن موسوم به گلستان کنونی وارد شدند. ارتش پوشالی رضا 
و  تاسیس  صرف  مملکت  سرمایه  و  ثروت  عمده  بخش  که  شاه 

تجهیز آن شده بود، به سرعت تسلیم شده و گریختند.

صبح روز چهارم شهریور، جلسه ای در فرمانداری گرگان با شرکت 
دادستان و تنی چند از افسران و مأموران و شورای شهر به ریاست 
محمد زند رئیس دارایی وقت گرگان تشکیل شد و پیشنهاد گردید:

1(  مسئولیت شهربانی بر عهده همان افسر گرگانی»آزادراد« 
گذاشته شود تا فورا پاسبان ها را جمع کند و مشغول به کار نماید، و 
همه زندانی هایی که به هنگام ورود ارتش سرخ به گرگان از زندان 

فرار کرده بودند را شاسایی و دستگیر کند و به زندان برگرداند.

به  گندم  غله،  انبار  از  که  داد  رأی  همچنین  شورا  این   )2
و  پخت  جهت  ها  نانوایی  بین  نسبت  به  آرد  و  بدهند  ها  آسیاب 
تأمین ارزاق عمومی تقسیم کنند که این مسئولیت به داود منش 

کریمی»بازپرس دادگستری گرگان« واگذار شد.

عالوه براین، آن ها استخدام 20 نفر ژاندارم را به ریاست   )3
ستوان نیازی برای تأمین مخارج از شهر الزم دانستند.

و  شهرداری  مستخدمین،  حقوق  پرداخت  آن ها   )4
و  مسئله ای(  اکبری  )کاظم  دارایی  رؤسای  به عهده  را  ژاندارمری 

دخانیات )شجاع طباطبایی( محول کردند.
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ترکمن در حدود 1321  توده در گرگان و دشت  تشکیالت حزب 
شد.  گذارده  قاسمی  احمد  عهده  بر  آن  مسئولیت  و  شد  تاسیس 
احمد قاسمی از اعضای مرکزیت حزب و از نظریه پردازان برجسته 
آن شمرده می شد و دارای گرایش رادیکال و انقالبی بود و همین 
باعث شد که در دهه ی 1340 حزب توده را ترک کند. نطق های 
غرای قاسمی در کلوپ حزب در گرگان سبب جذب اعضای زیادی 
به حزب شد. حزب توده پس از گرگان، در سایر شهرها به ویژه در 
گنبد کاووس – در حدود زمستان سال 1323 خورشیدی – رسمًا 
تشکیل گردید و مسئولیت آن هم درآن دوره با دکتر گرجی بود که 
سعی وافری در تجهیز آن داشت و پس از استعفای او آقای بهلکه 
منصوب شد. دفتر مرکزی حزب توده ایران، در تهران مستقر بود و 
کمیته های ایالتی آن، در مناطق مختلف کشور از جمله گرگان و 
دشت، فعالیت می کردند و کمیته های ایالتی، کمیته های محلی این 
حزب را در شهرها و بخش های مختلف و حتی برخی از روستاها 
تشکیل می دادند که مهم ترین کمیته محلی حزب توده در استان 
توده  حزب  مسئولیت  و  بود  گنبدکاووس  محلی  کمیته  گلستان، 

گرگان و دشت هم چنان که ذکر شد با احمد قاسمی بود.

جلسات کمیته ایالتی گرگان، کمیته های محلی شهرها و اتحادیه ها 
برگزار  نقاط  سایر  و  گنبد  و  گرگان  در  مکرر  طور  به  کلوپ ها،  و 
می شد و اعضای حزب، حضور و غیاب می شدند و به کار غائبین 
هم رسیدگی می شد. افرادی که انضباط حزبی را رعایت نمی کردند 
اخراج می گردیدند؛ منتها پس از اخراج می توانستند مجدداً تقاضای 
عضویت بدهند که در صورت تصویب و دادن تعهد، دوباره عضو 
فعال  توده گرگان و دشت می شدند. در عوض، کسانی که  حزب 
پاداش و کیفر حزب« مورد  نامه  براساس »آیین  بودند  و منضبط 

تشویق قرار می گرفتند. 

به  بار  نخستین  برای  دشت  و  گرگان  در  توده  حزب  تشکیالت 
مسائل خلق ترکمن در ایران پرداخت. برگزاری تئاتر و نمایش ها 
برای ترکمن ها و فارس ها به زبان خودشان اجرا می گردید. تشکیل 
شخصیت  شوروی،  پیشرفت های  مورد  در  کتاب هایی  با  کتابخانه 
ایرانی  کمونیست  شخصیت های  سایر  و  استالین  و  لنین  افکار  و 
جلسات  و  آموزشی  کالس های  تشکیل  همچنین  و  خارجی  و 
سخنرانی و برگزاری کنفرانس از دیگر فعالیت های حزب توده در 

گرگان و دشت بود.

اعضای حزب برای بیان مطالبات خود دست به تشکیل تجمعات 
عظیمی  اجتماع  آن ها  روز  یک  که  چنان  می زدند.  نیز  خیابان  در 
با شرکت هواداران خود در محوطه مصالی گرگان برگزار کردند 
آقای فهیم علوی رئیس دادگستری گرگان )که خود  آنجا  که در 
تمایالت توده ای داشت( سخنرانی تاثیرگذاری ارائه داد. در واکنش 
نیروهای ارتجاعی طبق معمول زیر پرچم آخوندها به میدان آمدند 
و فردای آن روز قبل از نماز ظهر با جمعیتی به سرکردگی دو تن 
از آخوندهای شهر رئیس الذاکرین و میربهبهانی، به طرف میدان 
شهرداری که دفتر و تشکیالت حزب توده در آن محدوده بود، به 
راه افتادند و با شعارهای ضد شوروی و ضد کمونیسم  در مقابل 
چشم نگهبانان به دفتر حزب توده ریختند و میز و صندلی و پرونده 

و روزنامه های موجود آ ن ها را به خیابان پرتاب کردند.

با خلق  رابطه  در  مطالبات حزب  و  قطعنامه ها  از  ای  نمونه  اینک 
ترکمن را در اینجا ذکر می کنیم:

ابقای پنج آموزگار ترکمن ویک نفر آذربایجانی را که به   )1

عنوان انتقال به نقاط دور دست تبعید شده اند خواستاریم.

کلیه مأموران خائن دولت مخصوصًا فلک فرما جاسوس   )2
مختاری و همه کاره شهربانی و خود رئیس فرهنگ گرگان که به 
تحریکات سیاسی علیه ترکمن ها ادامه می دهند، باید هرچه زودتر 

به مرکز احضار شوند.

3(  دستور تشکیل انجمن های ایالتی و والیتی که بر طبق 
قانون اساسی از لوازم مشروطیت است باید به فوریت در سرتاسر 

ایران صادر گردد.

باید  و  نکند  نگاه  ترکمن  استثماربه  نظر  با  تنها  دولت   )4
اقدام فوری برای تأمین مایحتاج ضروری زندگانی ) نان، فرهنگ، 

بهداشت( به عمل آید.

تفاوت نرخ خرید غله ترکمن با سایر نقاط گرگان یکی   )5
از هزاران دلیل ما بر عدم توجه دولت مرکزی به دهقانان ترکمن 
قانونی که  تبلیغات غیر  قبیل  این  به  باید هرچه زودتر  و  می باشد 

عواقب وخیم در بردارد خاتمه داده شود.

تشکیل »اتحادیه کارگران و زحمتکشان گنبد کاووس« و »اتحادیه 
کشاورزان و دهقانان« و مشابه آن در سایر شهرهای این منطقه از 
دیگر فعالیت های حزب توده بود. عالوه براین، سعی حزب توده، در 
جذب همه قشرها درگرگان و دشت بود و تنها معطوف به کارگران 
وکشاورزان نمی شد، بلکه روشنفکران، آخوندهای ترکمن، معتمدین 
مقامات  کارمندان،  دانشجویان،  جوانان،  آموزان،  دانش  محلی، 
سیاسی و نظامی و نیز بانوان را در تشکیالت مختلف سازماندهی 
می کرد که موتور محرکه و در صحنه ی آنان سازمان جوانان بود. 
حزب توده پس از مدتی به میزانی از قدرت و نفوذ و اعتبار اجتماعی 
دست یافته بود که برخی از مردم حتی برای رسیدگی به شکایات 
مراجعه  توده  حزب  دفاتر  به  نیز  خود  بینابینی  اختالفات  حل  و 

می کردند.

نشریه 15 خرداد از نشریات »تاریخ نگاری« رژیم جمهوری اسالمی 
پرداخته  فوق  اسناد  انتشار  به   )1388 )پاییز  خود   21 شماره ی  در 
صفحات  روزگار  آن  وقایع  مورد  در  توجه  قابل  منبع  دیگر  است. 
شمالی کتاب »روزگار بی قراری مازندران و گرگان در اشغال ارتش 

سرخ )1325 – 1320(« نوشته ی مصطفی نوری است: 

این کتاب به تحوالت مازندران، گرگان و ترکمن  صحرا در خالل 
سال  های 1325-1320، یعنی روزگار اشغال ارتش سرخ می  پردازد.

گذشته  از  مانده  بر جای  اجتماعی  میراث  مهِم  مسائل  به  نخست 
شهرهای  و  شاه  رضا  اختصاصی  امالک  اداره  شکل  گیری  چون 

کارگری مانند شاهی، بهشهر و چالوس نظری افکنده می  شود.

چند و چون اشغال صفحات مازندران و گرگان توسط ارتش سرخ 
به  مالی  خسارت  قصرها،  غارت  اماکن،  تصرف  نظیر  مسائلی  و 
اهالی در روزهای نخست اشغال، تأمین مایحتاج نظامیان سرخ و 
بهره  برداری از راه  آهن از یک سو و بازداشت ترکمن  ها و نظامیان 
ایرانی و تجاوزات قوای شوروی در سال  های نخست از سوی دیگر، 

در فصل دوم گنجانده شده است.

واسطه ی  به  مازندران  ناآرامی  های  از  است  گزارشی  سوم  فصل 
رها  با سالح  های  یاغیان  از  مالحظه  ای  قابل  عده ی  مسلح شدن 
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شده ی نظامیان در جریان عقب  نشینی روزهای شهریور و کم رنگ 
بودن قدرت نظامی دولت ایران به واسطه ی حضور ارتش سرخ.

شهریور  در  اختصاصی«  امالک  »اداره ی  تشکیالت  فروریختن  با 
بیست و آزادی زندانیان و تبعیدی  ها، امید مالکان برای دست یابی 
از  متعدد  شکایات  بر  عالوه  گرفت.  قوت  غصب  شده  امالک  به 
اجحافات کارپردازان »اداره ی امالک اختصاصی«، مالکان صفحات 
شمال در تهران گرد هم آمدند و با تالش مستمر آنان »الیحه ی 
استرداد امالک« در مجلس به تصویب رسید. در کنار این مسائل، 
بازگشت خوانینی چون ساالرفاتح، فضل  اهلل پهلوان، سیف  اهلل باوند 
و نبی رویانی بر سر امالک سابق خود، رویدادهای قابل مالحظه  ای 

پدید آورد که در فصل »غوغای زمین« بدان پرداخته شده است.

»گذران مشقت  بار زندگی« عنوان فصل پنجم است که به زندگی 
مهمترین  از  یکی  فصل  این  می  پردازد.  جامعه  فرودست  توده ی 
مباحث عمومی جنگ یعنی قحطی، احتکار و شیوع بیماری واگیر را 

در خالل سال  های اشغال مورد بررسی قرار داده است.

به  فصل  این  دارد.  نام  کارگران«  »خروش  کتاب  فصل  ششمین 
کارگری  شهرهای  در  که  دارد  اختصاص  اتفاقاتی  و  درگیری  ها 
مازندران مانند شاهی، چالوس و بهشهر در فاصله زمانی شهریور 
1320 تا مرداد 1323 رخ داده است. محاکمه ی کارگران بهشهر، 
شکل گیری اتحادیه  های کارگری و کلوپ  های حزب توده و شروع 
از  وطن  حزب  و  سیدضیاءالدین  هواداران  با  توده  حزب  درگیری 

مهمترین مضامین این فصل است.

روس  ها در نیمه ی دوم حضور خود یعنی از تابستان سال 1323 به 
بعد »قدرت بالمنازع« در صفحات شمالی به شمار می  رفتند. تبعید 
مخالفان سیاسی شوروی از صفحات شمالی ایران یعنی آذربایجان 
تا خراسان، خودسری  های روزافزون افسران و سربازان روس و نیز 
تداوم  ایران و شوروی حاصل  روابط فرهنگی  انجمن  شکل  گیری 
حضور ارتش سرخ در ایران بود. مسائلی از این دست فصل هفتم 

این بررسی را شکل می  دهد.

شاخه ی   ،1323 تابستان  در  کنگره  نخستین  از  پس  توده  حزب 
حزبی خود در مازندران را با فرستادن کسانی چون احسان طبری 
و رضا ابراهیم زاده تقویت کرد و صف آرایی جدی بین حزب توده 
و  شمال  نفت  ماجرای  میان  این  در  گرفت.  شکل  وطن  حزب  و 
هواداری حزب توده از خواسته ی شوروی به وقوع پیوست. شرح این 
مسائل در فصل هشتم کتاب گنجانده شده است. در ادامه فصل، 
آزادی عملی که حزب توده برای گسترش شعبه  های خود در خالل 
زمامداری مرتضی قلی بیات به دست آورد - به خصوص تأسیس 
شعب حزب در شرق استان یعنی گرگان و ترکمن  صحرا - و نیز 
درگیری مکرر احزاب توده و وطن در این ایام، موضوع اصلی بحث 

قلمداد شده است.

»خیزش مجدد« که از اواخر فروردین 1324 تا پایان همان سال 
چون؛  رخدادهایی  با  داد  رخ  گرگان  و  مازندران  حزبی  مسائل  در 
در  قاسمی  احمد  استقرار  به سابقه ی حزبی،  درگیری  های مسبوق 
تشکیالت شرق استان، قیام افسران خراسان، درگیری  های شهریور 
آذربایجان  وقایع  انعکاس  پل  سه تیر«،  »جنگ  خصوص  به  ماه 
مهمترین  از  سال،  همان  زمستان  در  جنگل  حزب  شکل  گیری  و 
اعالم  انعکاس  نیز؛  و  می  رود  شمار  به  نهم  فصل  موضوعات 
خودمختاری در آذربایجان، انتخابات »انجمن ایالتی و والیتی« و 

قتل حامد اسدی از رهبران جنبش دهقانی در گلوگاه.

آخرین فصل کتاب که اتفاقات مربوط به سال 1325 را مورد بررسی 
قرار داده »سال سرنوشت  ساز« نامیده شده است. در آغاز این سال، 
روس  ها پس از نزدیک به 5 سال ایران را ترک کردند. استقرار قوای 
نظامی ایران در نواحی شمالی که اینک از قوای ارتش سرخ خالی 
می  شد، حوادث مهمی را به دنبال داشت. به اوج رسیدن درگیری 
ترکمن،  معلم  آبایی  آبا  کشته شدن  احسان طبری،  با  روستا  رضا 
شکل  گیری حزب دموکرات ایران در صفحات مازندران و گرگان و 

درگیری آن با حزب توده، از دیگر مسائل این دوران است.

اوج گیری  شد،  پرداخته  آن  به  بررسی  این  در  که  مباحثی  آخرین 
اختالفات حزب توده با هیئت حاکمه در آبان  ماه و سپس درگیری 
و سرکوبی حزب توده در اواسط آذر 1325 همزمان با لشکرکشی 

ارتش به آذربایجان است.

پایانی این کتاب را می  توان روایت تاریخی مبتنی بر اسناد  فصل 
آثار  از نخستین  دربارة موضوِع یکی  مانده،  برجای  و گزارش  های 
اثر که  این  یعنی »از رنجی که می  بریم« دانست.  جالل آل  احمد 
در سال 1326 به چاپ رسید، روایتی است داستان گونه از حوادثی 
که در خالل آذر 1325 در مازندران و به خصوص در زیرآب رخ 

داده است.

افراشته  هاشم  دکتر  مبسوط  گزارش  نخست  پیوست،  بخش  در 
صاحب امتیاز و مدیر روزنامه ی دموکرات ایران که در خالِل سفِر 
مازندران  اوضاع  باب  در  مازندران  به  روزنامه  نگاران  هیاِت  آذرماِه 
در  اوقات  همان  در  و  بود  آورده  فراهم  توده  فعالیت  های حزب  و 
روزنامه  اش به چاپ رساند و سپس متن بازجویی  هایی که از محمد 
برومند و یوسف لنکرانی صورت گرفت، ارائه شده است. این کتاب 

در سایت کتابناک در دسترس است. 
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گزیده ای از آثار هابزبام به فارسی

ناسیونالیسم«  »تئوری های  ستون  در  قبل  شماره ی  در 
خالصه ای از دیدگاه های هابزبام در رابطه با ناسیونالیسم 
را بیان کردیم. در اینجا گزیده ای از متونی که از او به زبان 
از هابزبام  ارائه می دهیم.  فارسی برگردانده شده است را 

چند کتاب هم به فارسی ترجمه شده است. 

تکه چسبانی های هویت

من اینجا صرفا به منزله تاریخ نگاری که به انکشاف ناسیونالیسم 
سخن  شما  با  نوشته  باره  این  در  هم  چیزی  و  است  مند  عالقه 
کارم  از موضوع  به عنوان جزیی  ناسیونالیسم  از  بلکه   ، نمی گویم 

حرف می زنم.

ملت بدون گذشته، یک تناقض در تعریف است.

آنچه ملت را ملت می کند، همین گذشته است؛ آنچه ضدیت یک 
ملت را با دیگر ملت ها موجه می کند، گذشته است و تاریخ نگاران 

آدم هایی هستند که این گذشته را تولید می کنند.

این ترتیب حرفه ی من، که همواره قاطی سیاست بوده است،  به 
یک جزو حیاتی از ناسیونالیسم می شود.

حتی بیش از کار قوم نگاران و زبان شناسان و دیگرانی که عرضه 
نیز  منظور  همین  به  غالبا  و  هستند  ملی  و  قومی  خدمات  کننده 
حق شان  سر  بر  ارمنی ها  و  آذری ها  مجادله  می کنند.  بسیج شان 
عمدتا  اما  دارد،  قرار  آذربایجان  در  بیاوریم  یاد  به  )که  باغ  قره  بر 

ارمنی نشین است( تحت چه عنوانی صورت می گیرد؟

تحت این عنوان که آلبانی های قفقاز، یعنی مردمی که اکنون دیگر 
وجود ندارند، ولی در قرون وسطی در منطقه مورد مشاجره سکنی 
داشتند، آیا بیشتر به ارمنی هایی که اکنون آنجا ساکن اند شباهت 

داشتند یا شباهت نداشتند؟

این مساله ای است اساسی در زمینه تحقیق تاریخی ملی و در این 
مورد خاص باید گفت مساله این است در زمینه مناظرات بی پایان 

مبتنی بر حدس و گمان تاریخی.

تاریخی  آن  خواهند  می  ناسیونالیست ها  که  تاریخی  متاسفانه 
نیست که تاریخ نگاران آکادمیک حرفه ای ، حتی آن ها که التزام 
ایدئولوژیک دارند، می باید عرضه کنند. این نوع تاریخ ، عطف به 

ماسبق کردن اساطیر امروز است.

رنان (Ernest Renan) را  ارنست  مشهور  گفته  دهید  اجازه 
یکبار  چیست؟«  »ملت  عنوان  تحت   1882 در  سخنرانی اش  در 

دیگر تکرار کنم: »فراموش کردن تاریخ ، یا حتی اشتباه تاریخی 
(Ierreur Historique)، عامل حیاتی ای در شکل گیری یک 
ملت است و به همین دلیل است که پیشرفت مطالعات تاریخی غالبا 

برای یک ملت خطرناک می شود.«

ملیت می نویسد،  یا  قومیت  درباره  تاریخ نگاری که  ترتیب،  این  به 
نمی تواند از مداخله ای که از نظر سیاسی یا ایدئولوژیک انفجاری 

است، اجتناب کند.

اجازه دهید با یک کنکاش معناشناسانه آغاز کنم. اگر بپرسیم آن 
معیار استاندارد چیست که ملت مدعی حق تعیین سرنوشت را، یعنی 
حق تشکیل دولت ملی مستقل در یک سرزمین معین را، مشخص 
می کند، باید گفت: این معیار چیزی جز معیار قومی - زبانی نیست.

زیرا زبان، هر جا که ممکن است ، به منزله نشانه و بیان قومیت 
گرفته می شود. اما البته در برخی موارد ایجاد چنین رابطه ای بین 
زبان و قومیت ممکن نیست ، زیرا تحقیقات تاریخی به طور جامع 
و مانعی نشان می دهد که آن نوع زبان استاندارد نوشتاری که به 
تاریخی  تلقی می شود یک محصول  ملیت  یا  قومیت  بیان  عنوان 
متاخر است که غالبا سابقه اش به قرن نوزدهم یا حتی بعدتر برمی 
گردد؛ و در غالب موارد نیز ابدا چنین تمایز زبانی وجود ندارد، مثال 

میان صرب ها و کروات ها.

من تعطیالتم را در کلبه ای در ویلز می گذرانم که از لحاظ تقسیمات 
کشوری و حقوقی تمایزش از انگلستان کمتر از تمایز کنه تیکت 

 (Connecticut)از ایالت نیویورک است.

با این که در این بخش از ویلز مدت های طوالنی است که به زبان 
ولزی حرف نمی زنند، و حتی اهالی بومی ، تلفظ ویلزی نام مکانها 
را از یاد برده اند، با این حال همسایگان من باور نمی کنند که صرف 

اقامت در آنجا مرا ویلزی کرده باشد. 

هرچند باید اضافه کنم که مقوله قومیت در نزد آن ها وجود دارد. 
تمام جنبش های جدایی طلب اروپایی که من می شناسم ، خود را 
بر مبنای »قومیت« )حال قومیت زبانی یا غیره(، شکل می دهند؛ 
اسکاتلندی  ها،  کاتاالن  ها،  باسک  »ما«،  که  فرض  این  با  یعنی 
ها،  اسپانیایی  از  که  هستیم  مردمی  ها،  گرجی  یا  ها  کروات  ها، 
نبایددر  بنابراین  و  هستیم  متفاوت  روسها  یا  صربها  ها،  انگلیسی 

همان کشوری زندگی کنیم که آن ها زندگی می کنند. 

در حاشیه بگویم که وضعیت در بخش اعظم آسیا، آفریقا و در قاره 
امریکا )به استثناء کانادا( چنین نیست. به این نکته بازمی گردم.

پس چرا ما به دو لغت احتیاج داریم تا به ما امکان دهد ملیت گرایی 
)ناسیونالیسم( را از قومیت تمیز دهیم؟

با  قیاس  غیرقابل  و  مختلف  مفهوم  دو  با  ما  که  است  این  پاسخ 
برنامه سیاسی است و  ناسیونالیسم یک  یکدیگر سر و کار داریم. 
از لحاظ تاریخی یک برنامه سیاسی نسبتا متاخر است. این برنامه 
تعریف  »ملت«  مثابه  به  که  گروههایی  که  است  آن  بر  سیاسی 
در  دولت هایی  که  اند،  ملزم  حتی  و  دارند،  را  آن  حق  شوند،  می 
از  پس  که  دولت هایی  نظیر  یعنی  دهند،  تشکیل  معینی  سرزمین 

انقالب فرانسه متعارف شده است.

بدون چنین برنامه سیاسی ای )چه تحقق یافته باشد و چه تحقق 
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نیافته باشد( ناسیونالیسم یک لفظ بی معناست.

در عمل چنین برنامه سیاسی ای معموال به معنای اعمال حاکمیت 
مستقل بر سرزمین پیوسته ای است با مرزهای تعریف شده روشن 
؛ سرزمینی که بخش عمده از شهروندان ساکن در آن را جمعیت 

همگن و یکدستی homogeneous تشکیل دهد.

به گفته ماتزینی :Mazzini »هر ملتی دولت خود، و یک دولت 
برای تمام ملت«.

در چنین کشورهایی یک زبان ، زبان »ملت« مربوطه ، غالب است 
؛ یا به عبارت بهتر از امتیاز انحصاری زبان رسمی بودن برخوردار 
زبان  قومیت  حسب  بر  ملت  اگر  که  بگویم  باید  حاشیه  در  است. 
تعریف شود، از میان 170 دولت موجود در دنیا تنها در حدود 10-

12 تای آن ها حتی با نیمه اول برنامه ماتزینی تطابق دارند.

نحو  به  نوزدهم  قرن  در  آنچه  بهتر  عبارت  به  یا  ناسیونالیسم، 
روشنتری »اصل ملیت« خوانده می شد، این نکته را مفروض دارد 
که »ملت« امر معین و معلومی است ؛ همان طور که دمکراسی این 

را مفروض دارد که »مردم« امر معین و معلومی است.

ناسیونالیسم یا »اصل ملیت«، هیچ چیز در مورد این که چه چیزی 
»ملت« را ملت ساخته است به ما نمی گوید؛ هرچند از اواخر قرن 
نوزدهم )و عموما نه خیلی پیش از آن( ملت را به نحو فزاینده ای 

بر حسب قومیت زبان تعریف کرده اند.

اما باید یادآور شوم که روایات اولیه »اصل ملیت« که من در کتاب 
عناوین  با  را  روایات  این  بعد«  به   1780 از  ناسیونالیسم  و  »ملت 
مبنای  بر  ام(  کرده  توصیف  »لیبرال«  و  انقالبی«  »دمکراتیک 

قومیت زبان قرار ندارند، هرچند فصل مشترکی وجود دارد.

نه زبان و نه قومیت برای ناسیونالیسم انقالبی اولیه ضروری نبود 
و مورد برجسته ایاالت متحده امریکا که تا امروز باقی مانده از این 

زمره است.

ناسیونالیسم لیبرالی کالسیک قرن نوزدهم نقطه مقابل تالشهای 
با جدایی طلبی  را  دارد که می خواهد هویت گروهی  قرار  حاضر 

تعریف کند.

تا  بود  این  هدفش  نوزدهم  قرن  کالسیک  لیبرالی  ناسیونالیسم 
را بسط دهد:  انسانها  اجتماعی  ، سیاسی و  مقیاس واحد فرهنگی 

متحد کردن و وسعت دادن ، نه محدود کردن و جدا ساختن.

این امر یکی از دالیلی است که روشن می سازد چرا جنبش های 
آزادیبخش ملی در جهان سوم سنت های قرن نوزدهم را دلپسند 

خود یافتند.

»جماعت  گرایی«،  »عشیره  ضداستعماری  های  ناسیونالیست 
ساالری« و هر نوع دیگر از هویت بخشی یا منطقه ای را به منزله 
ضد ملی وانهادند )یا دست کم تابع خود کردند( و این پدیده ها را 
در خدمت سیاست شناخته شده امپریالیستی تفرقه بینداز و حکومت 

کن می شمردند.

گاندی و نهرو، مندال و موگابه ، یا حتی ذولفقار بوتو )که از غیاب 
از  نه  اما  ناسیونالیست بودند   ) پاکستانی شکوه داشت  حس ملیت 
جنس لندر برجیس یا توجمان ، آن ها عینا بر همان طول موجی 

بودند که ماسیمو دازگلیو و او پس از این که ایتالیا از نظر سیاسی 
ایتالیایی ها  باید  وحدت یافته بود گفت: »ایتالیا را ساختیم ، حاال 

را بسازیم«.

یعنی افراد مختلفی را که هویت های متفاوت قومی داشتند، به یک 
هویت واحد درآوردند؛ هویت بر مبنای زبانی مشترک که نداشتند و 
هویت بر مبنای دولتی که از باال و بر فراز سر آن ها تولد یافته بود.

قومیت، حال هر چه هست ، برعکس ناسیونالیسم هیچ جنبه برنامه 
ای ندارد و جنبه سیاسی اش حتی کمتر است.

در شرایط معینی قومیت می تواند کارکرد سیاسی بیابد و از جمله با 
برنامه هایی تداعی شود که ناسیونالیستی وجدانی طلبانه اند.

دالیل بسیاری وجود دارد که چرا ناسیونالیسم عطش این را دارد 
این دلیل که قومیت  به  بازشناسد؛ دست کم  با قومیت  را  تا خود 
شجره نامه ای برای »ملت« تامین می کند که در اکثر قریب به اتفاق 

موارد ملت به وضوح فاقد آن است.

دست کم در مناطقی که فرهنگ نوشتاری باستانی دارند، قومیت 
چنین شجره نامه ای را برای ملت فراهم می کند. زیرا در این مناطق 
اند،  داشته  دوام  درازی  زمان  در طول  قومی  گروه های  نام های 
هرچند که این نامها در دوره های مختلف برای توصیف واقعیت 

های اجتماعی متفاوتی به کار رفته است.

قومیت ، مبنایش هرچه باشد، یک راه سهل شناخته شده برای بیان 
پیوند  هم  به  را  اعضا»ما«  که  است  گروهی  ملموس  هویت  یک 

می دهد، زیرا بر تفاوت این اعضا از »آن ها« تاکید می کند.

گذشته از »آن ها« نبودن ، چندان روشن نیست که این »ما« در 
چندان  مساله  این  امروزه  خصوصا  دارند.  مشترکی  چیز  چه  واقع 
ظرف  پرکردن  راههای  از  یکی  قومیت  رو،  هر  به  نیست.  روشن 
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خالی ناسیونالیسم است.

چنین است که سابینو آرانا نام اوسکادی را برای سرزمینی اختراع 
باسک Basque یا  را  خود  زمان  طول  در  مردمش  که  کرد 
گاسکون Gascon و غیره خوانده اند )و دیگران هم همین گونه 
چنان  به  نیازی  احساس  مردم  این  که  آن  بی   ،) خوانندشان  می 
سرزمین ، دولت ، یا ملتی داشته باشند که آرانا تصورش را داشت.

به عبارت دیگر، ناسیونالیسم به تئوری سیاسی تعلق دارد، حال آن 
که قومیت به جامعه شناسی و آنتروپولوژی اجتماعی.

سازمان  دیگر  یا هر شکل  )دولت(  تواند شکل کشور  می  قومیت 
سیاسی را به خود بگیرد یا نگیرد. اگر قومیت سیاسی شود، دیگر 
با سیاست هایی که برچسب قومی دارند نخواهد  قرابت ویژه ای 

داشت.

بلکه همین کافی است که برچسب سیاسی جذابیت نیرومند و خارق 
العاده ای برای اعضا یک گروه قومی داشته باشد. یک مورد این امر 
که اکنون فراموش شده این است که حزب بلشویک که با حرارت 
یا  امروز التو  آنچه  اهالی  به  انقالب  دوره  در  بود،  غیرقومی  تمام 

 (Latvia)خوانده می شود متوسل شد.

این واقعیت که در آخرین روزهای دولت شوروی برخی از مقامات 
بلندپایه نام التویایی داشتند یادآور روزهایی است که تفنگچی های 
التویایی همان نقشی را برای لنین داشتند که گارد سوئیسی برای 

پاپ دارد.

اگر چنین است ، پس چرا در اروپا سیاستهای قومی به سیاستهای 
ناسیونالیستی دگردیس یافته اند؟ این دگردیسی دو شکل به خود 
هیچ  دولتی  سیاستهای  کنترل  به  اشتیاق  یا  نیاز  جز  که  می گیرد، 
فصل مشترکی ندارند یا فصل مشترک ناچیزی دارند: جدایی ملی 

با بیگانه هراسی (Xenophobia) ملی.

یعنی ضدیت با خارجی ها با بر پایی کشور »خودمان«؛ یا مخالفت 
با خارجی ها با بیرون گذاشتن آن ها از کشور »خودمان« که نقدا 
وجود دارد. توضیح این شکل دوم ناسیونالیسم برای من مشکل تر 
از توضیح شکل اول است که امروزه تبین های عمومی و ویژه ای 

برای آن وجود دارد.

اما پیش از آن که سعی کنم به این پرسشها پاسخ گویم ، اجازه 
دهید یکبار دیگر یادآور شوم که سیاستهای قومی در مناطق وسیعی 
نیستند؛  ناسیونالیستی  اما  آمیزاند،  خصومت  گرچه   ، زمین  کره  از 
گاهی به این سبب که ایده یک جمعیت قومی یکدست را مدتها 
این سبب که  به  یا  امریکا(،  ایاالت متحده  )مانند  پیش وآن هادند 
برنامه برپایی دولتهای مبتنی بر قومیت زبان در سرزمینهای مجزا 

نه موضوعیت دارد و نه عملی است.

ایاالت متحده نمونه ای برای این مورد نیز هست ، اما همین امر 
صادق  نیز  استعمار  از  پس  سوم  جهان  کشورهای  بسیاری  برای 

است.

به مساله اصلی بازگردیم. دلیل ویژه موج جدایی طلبی ناسیونالیستی 
در اروپای امروز تاریخی است. جوجه های جنگ اول جهانی حاال 

خروس شده اند.

سقوط  با  که  هستند  مسائلی   1۹8۹  -1۹۹1 انفجاری  مسائل 
در  روسیه  و  عثمانی   ، هابسبورگ  قومیتی  چند  های  امپراطوری 
18- 1۹17 و به سبب ماهیت توافقات صلح پس از جنگ در مورد 
دولتهای جایگزین آن ها، در اروپا )و شاید بتوانم اضافه کنم در خاور 

میانه نیز( خلق شدند.

برای  ویلسون  طرح  دانید،  می  که  همانطور   ، توافقات  این  جوهر 
تقسیم اروپا به کشورهایی با سرزمین هایی بر مبنای قومیت زبان 
بود؛ پروژه ای خطرناک و غیرعملی و بعدها نیز تنها به بهای اخراج 

اجباری توده ای ، اعمال قهر و قوم کشی عملی شد.

جماهیر  اتحاد  که  ملیت  لنینیستی  تئوری  که  بگویم  دهید  اجازه 
شوروی )و یوگوسالوی نیز( بر مبنای آن ساخته شدند در ماهیت 
خود همین بود، هر چند در عمل دست کم در شوروی با سیستم 
مارکسیسم اتریشی درباره ملیت تکمیل گشت که مطابق آن ، هر 
را  این حق  سالگی  شانزده  در سن  بود،  که  جا  هر  اهل  شهروند، 

داشت که ملیتش را انتخاب کند.

من قصد ندارم که تزم را )مبنی برعلل تاریخی عروج ناسیونالیسم 
در اروپای امروز( اینجا به تفصیل مدلل کنم.

تنها اجازه دهید یادآور شوم که ستیز اسلواکها با چکها، یا کروآتها با 
صربها، پیش از 1۹18، یعنی مقطعی که این مردم در کشورمشترکی 

قرار داده شدند، نمی توانست وجود داشته باشد.

تا  و  بود  تزار  سیاسی  نگرانی  کمترین  که   ، بالتیکی  ناسیونالیسم 
1۹17 تقریبا وجود خارجی نداشت ، از برپایی دولت های مستقل 
بلشویکی  عفونت  دور  به  قرنطینه  کمربند  منزله  به  که  کوچکی 

کشیده شدند تغذیه نمود و رشد کرد.

برعکس ، مسائل ملی ای که پیش از سال 1۹14 وخیم یا حتی 
انفجاری بودند اکنون فروکش کرده اند: اینجا موارد مشهور مساله 
تاریخی مورد  لهستان  اعاده  یا حتی خواست   ، اوکراین   ، مقدونیه 

نظرم است.

هابسبورگ  امپراتوری  در  سابقا  که  بخشی  استثنای  )به  اوکراین 
قرار داشت( و مقدونیه هیچ نشانه ای از جدایی طلبی نشان ندادند 
تا این که اتحاد شوروی و یوگوسالوی توسط دستهای دیگری در 
هم ریختند و این دو به عنوان دفاع از خود ناگزیر از اتخاذ اقداماتی 

شدند.

بودن  »ازلی«  تئوری  تا  است  مهمتر  همیشه  از  اکنون  این  بنابر 
تعیین  حق  بودن  »ازلی«  تئوری  اولی  طریق  به  و  را  قومیت 

سرنوشت ملی را، رد کنیم.

امیدوارم  هستند،  آنتروپولوژیست  من  امروز  مخاطبین  که  آنجا  از 
این  نیست.  برانگیز  بحث  ادعایی  چنین  که  کرد  فرض  بتوان 
به  قومی  هویتهای  آورد  یادشان  به  باید  که  هستند  تاریخنگاران 
چه سادگی می توانند تغییر یابند؛ و خصومت ناسیونالیستی با ایده 
مورد  در  یهودیان  مباحث  در  »ادغام (assimilation) «که 

یهودیت کامال آشناست ، شاهد این امر است.

اروپای ابتدا قرن بیستم پر از مردان و زنانی بود که همانطور که 
نام فامیلی شان نشان می دهد به انتخاب خود می خواستند آلمانی 
یا مجار یا فرانسوی یا فنالندی باشند و حتی امروز هم نام های 
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پرزیدنت لندسبر جیس و تعدادی از مقامات باالی اسلوانی دال بر 
این است که والدین آلمانی هویت جمعی دیگری را برگزیدند.

بر عکس ، یک انسان شناس آلمانی ، گنورگ الورت ، به ما یادآور 
به  متعلق  آلمانی  فرد  یعنی  خلقی«،  »آلمانی  مفهوم  که  می شود 
اساسی  قانون  به  بنا   ، که  آلمان  خارج کشور  در  ای  قومی  اقلیت 
دارد یک مفهوم  را  به وطنش  بازگشت«  ، »حق  آلمان  جمهوری 

ساختگی ایدئولوژی است.

منونایت  مانند  اند،  بازگشته  آلمان  به  افراد که  قبیل  این  از  برخی 
های (Mennonites) اروپای شرقی ، اصلی آلمانی ندارند، بلکه 

منشا فلمینگ (Flemming) با فریسیان (Frisian) دارند.

تنها مهاجرین از آلمان به اروپای شرقی که خود را در عمل از لحاظ 
فرهنگی و زبانی ، آلمانی می دانستند )تا آنجا که مدارس آلمانی 
برپا کردند و زبان استاندارد آلمانی را آموزش می دادند( چنین »حق 

بازگشتی« را تنها در مورد اسرائیل دارند.

بودند که  اروپای شرقی  متوسط  و طبقه  باال  یهودیان طبقه  اینها 
شاپیرو(   ، گینسبرگ  )دویچر،  شان  خانوادگی  نام  انتخاب  حتی 
پژواک منشا فراموش شده شان را دارد. گئورک الورت توجه می دهد 
تا  را  علیا  آلمانی  لهجه   ، ترانسیلوانی  های  دهکده  برخی  در  که 
آلمانی جهودی(Judendaitsch) می خواندند؛  از هیتلر،  پیش 
چنین است تناقضات قومیت ازلی. ولی با این همه روشن است که 
هویت های »قومی« ای که تا همین دیروز، هیچ معنای سیاسی 
یا حتی معنای فلسفی نداشتند می توانند یک شبه به مدال هویت 
گروهی بدل شوند )به طور نمونه لمبارد بودن ، که اکنون عنوان 

یک اتحادیه بیگانه هراس در شمال ایتالیا است(.

من در کتاب »ملت و ناسیونالیسم از 1780 به بعد« این نکته را 
طرح کردم که تغییرات کوتاه مدت در هویتهای قومی ، آن عرصه 

امروزه   ، آن  در  تحقیق  و  تفکر  که  است  ملی  »مطالعات  از  ای 
موردنیاز اضطراری است« و هنوز هم همین طور فکر می کنم.

در  )حال هر چه هست(  قومیت  دارد که چرا  زیادی وجود  دالیل 
جوامع چندقومی مدرن می باید سیاسی شود.

خصلت ویژه جوامع چندقومی مدرن این است که شکل تجمعات 
یک قوم پراکنده در محالت فقیرنشین را دارند و در آن ها احتمال 

برخورد قومی ، بسیار افزایش یافته است.

گروههای  برای  آماده  و  حاضر  ماشین  یک  انتخاباتی،  دمکراسی 
اقلیت فراهم می کند که - چنانچه بیاموزند بسان یک گروه عمل 
کنند و آنقدر متمرکز باشند که در انتخابات به حساب بیایند بتوانند 

برای سهمی از منابع دولت مرکزی مبارزه کنند.

فقیرنشین  محالت  گروههای  اختیار  در  را  موثری  اهرم  امر،  این 
و  ایدئولوژیک  و  سیاسی  دالیل  به   ، حال  عین  در  می دهد.  قرار 
همچنین به دلیل تغییرات سازمان اقتصادی ، مکانیزمی که تاکنون 
ای  ویژه  مکان  دادن  اختصاص  طریق  از  را  قومی  بین  تشنجات 
به هر گروه قومی تخفیف می داد،تضعیف شده و می شود. اکنون 
گفته  به  بنا  مشابه  منابع  سر  بر  مختلف  قومی  گروههای  رقابت 
مشهور »جدااما برابر« نیست ، بلکه بر سر همان منابع در بازار کار 
یا مسکن یا آموزش و پرورش و هر بازار دیگری است و در این 
برای  گروهی  فشار   ، محروم  گروههای  برای  کم  دست   ، رقابت 
متیازات ویژه )تبعیض مثبت ( تنها سالحی است که در اختیار قرار 

دارد.

آنجا که به هر دلیلی ، میزان هر مشارکت در انتخابات پایین است 
سنتی  های  توده  حمایت  یا  حاضر(  حال  در  متحده  ایاالت  )مثل 
احزاب تضعیف می شود )مثل وضعیت حزب دموکرات در امریکا و 
حزب کارگر در بریتانیا(، سیاستمداران توجه بیشتری به گروههای 
اقلیت مبذول می دارند و اقلیت های قومی از جمله این اقلیت های 

گروهی هستند. 

، گروه های  به سبب مقاصد سیاسی  این هستیم که  حتی شاهد 
شبه قومی اختراع می کنند؛ مانند تالش برخی از چپی های بریتانیا 
که می خواهند همه مهاجرین جهان سوم را تحت عنوان »سیاه« 
این مهاجرین به حزب کارگر رای  تا چون بیشتر  رده بندی کنند 

می دهند، اهرم فشار بیشتری بر حزب کارگر داشته باشند.

به این ترتیب »بخش سیاهان« حزب کارگر که این چنین تشکیل 
و  کارائیبی ها، هندی ها  پاکستانی ها،  ها،  بنگالدشی  است  شده 

ظاهرا چینی ها را دربرخواهد گرفت.

اما هسته اصلی سیاسی شدن قومیت ، صرفا ابزاری نیست.

آنچه ما امروز شاهدش هستیم عقب نشینی از هویت اجتماعی به 
هویت گروهی است.

برای  دلتنگی  آشنای  پدیده  مثال  ؛  نیست  سیاسی  الزاما  امر  این 
که  بگیریم  نظر  در  را  ها  ریشه  یافتن  گذشته nostalgia و 
این  به  را  شده  انگلیسی  و  سکوالر  شده  ادغام  یهودیان  فرزندان 
احساس  نیاکانشان  های  آیین  مجدد  کشف  در  تا  می دهد  سوق 
که  کرد  شکر  را  خدا  باید  )که  »شتتل«  خاطرات  و  کنند  آرامش 
هویت  نوع  این  اگر  و  کند  شان  احساساتی  ندیدندش(  وقت  هیچ 
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قومی گروهی ، گاهی خود را سیاسی می نامد، غالبا تنها تا به آنجا 
سیاسی است که از نظر معناشناختی ، سیاسی را به معنای نوآورانه 
ای مصرف می کند؛ مثل این عبارت مشهور که »امر خصوصی نیز 

سیاسی است«.

بااین همه ، این نوع هویت قومی گروهی به نحو اجتناب ناپذیری ، 
یک بعد سیاسی دارد اما تحت چه شرایطی از نظر سیاسی ، جدایی 

طلب می شود؟

میروسالو هروش (Miroslav Hroch) تالش کرده است تا 
پاسخ این سوال را از طریق مقایسه اروپای مرکزی و شرقی معاصر 
با ناسیونالیسم زبانی ملتهای کوچک قرن 1۹ بیابد و یک عامل که 
در هر 2 مورد این مقایسه از جانب او تاکید می شود این است که 
تجربه  نه  و  اند  داشته  سیاسی  آموزش  نه  که  مردمی  برای  بویژه 
سیاسی ، درک خواسته های مربوط به زبان ، بسیار سهل تر از درک 
تئوری و نهادهای دمکراسی و جامعه مبتنی بر قانون اساسی است 
می کند:  تاکید  اجتماعی  سرگشتگی  بر  هروش  مهمتر،  این  از  اما 
»در وضعیت اجتماعی ای که رژیم کهنه فرو می ریخت ، روابط 
کهنه ، سیال شده بودند و ناامنی فزاینده بود، اعضا »گروه قومی 
غیرغالب« (non-dominant ethnic group)جماعت 
مبتنی بر زبان و فرهنگ را عین یقین غائی و یگانه ارزش بی ابهام 

و قابل اثبات یافتند.

اجتماعی  امنیت  برنامه و  با  اقتصادی  با فروریزی نظام  نیز،  امروز 
، در یک جامعه رو به اضمحالل )که وضعیتی مشابه بامورد قرن 
فاکتورهای  برای  جایگزینی  منزله  به  زبان  دیگر  بار   ،) است   1۹

یکپارچگی جامعه در یک جامعه رو به اضمحالل عمل می کند.

غائی  ضامن  مثابه  به  ملیت  برنمی آید،  عهده  از  جامعه  که  آنگاه 
پدیدار می شود.«

شوروی  در  بخصوص  و  سابق  سوسیالیستی  جوامع  در  وضعیت 
سابق روشن است. حاال که هم چارچوب مادی و هم روال زندگی 
فروپاشیده ، حاال که تمام ارزش های تثبیت شده ، یکباره انکار می 
شوند، شهروند شوروی واقعا چیست؟ و به چه چیزی می تواند باور 

داشته باشد؟

با فرض این که گذشته ، قابل بازگشت نیست )قومیت و مذهب ، 
به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر( تنها جا برای پس نشستن است 
و قومیت بدل به ناسیونالیسم جدایی طلب می شود؛ درست به همان 
را در  ، مستعمرات دولتهای خود  آزادیبخش  دلیل که جنبش های 

درون مرزهای امپراتوری استعماری پیشین برپا کرده اند.

مرزهای  از  بیش  حتی  و  موجوداند  که  هستند  مرزهایی  اینها 
امپراتوری استعماری ؛ چرا که قانون اساسی شوروی ، خود کشور را 
به زیر واحدهای ارضی ، - از مناطق خودمختار گرفته تا جمهوری 
های تماما فدرال - تقسیم کرده بود که در تئوری بر مبنای قومیت 
بودند. به فرض سقوط اتحاد شوروی ، این مرزها، حکم ترک هایی 

را داشتند که شوروی از آنجا می شکست.

این نیشخند غریب تاریخ است که این استالین بود که به لیتوانی ، 
پایتختش را بخشید )در فاصله 2 جنگ جهانی ، پایتخت لیتوانی در 
لهستان بود( و این تیتو بود که به نیت تضعیف شوونیسم صرب ، 
کرواسی بزرگتر با اقلیت بزرگتری از صربها خلق اما نباید از جنبش 
های جدایی طلب در تمامی موارد، ناسیونالیسم توده ها را نتیجه 

بگیریم یا دست کم هنوز نباید نتیجه بگیریم.

تاکنون جنگ داخلی یوگسالوی را یک اقلیت فعال به اضافه حرفه 
ای ها پیش برده اند. آیا این جنگ در حال حاضر واقعا یک جنگ 

خلق شده است؟

نمی دانیم ، اما دست کم 2 میلیون و 800 هزار خانواده یوگسالو 
وجود دارند )یعنی خانواده هایی که یک میلیون و 400 هزار ازدواج 
ایجاد کرده اند( که  را  اغلب بین صرب ها و کروات ها  مخلوط و 
پیچیده  مساله  برایشان  باید  انحصاری  قومی  هویت  یک  انتخاب 

ای باشد.

داشتن  ریشه   ، سابق  سوسیالیستی  کشورهای  مورد  در  اگرچه 
 ، است  روشن  اجتماعی  سرگشتگی  در  قومیت  بر  مبتنی  سیاست 
اما همین سرگشتگی اجتماعی در جاهای دیگر به دالیل دیگری 

یافت می شود.

آیا تصادفی است که جدایی طلبان کبک در کانادا در انتهای یک 
دهه ، بدل به یک نیروی عمده اجتماعی شده اند و طی این دوره 
، نرخ موالید نوزاد کبکی ها عمال نصف شد و )برای نخستین بار( 

کامال پایین تر از نرخ موالید متوسط کانادا قرار گرفت ؟

جوامع  تاریخ  سالهای  ترین  انقالبی  که   1۹50 سال  از  پس  دهه 
بشری بوده اند باید اضمحالل عظیم ارزش های کهنه و فروپاشی 

یقین های کهنه را انتظار داشته باشیم.

»ملیت« الزاما تنها راه پس نشستن در همه جا نیست بلکه در آن 
نقاطی از کره ارض چنین است که پس از سال 1۹18، مرزهایشان 
الزاما  نیز  سنتی  مذهب  کشیدند؛  لنینی  ویلسونی  مشی  مطابق  را 
و  است  نشستن  پس  راه های  این  از  یکی  ملیت  اما  نیست  چنین 
مثال اروپای مرکزی و شرقی طبعا بر مشاهده کنندگانش تاثیر می 
گذارد و پس نشستن به »ملیت« را آنجا که شرایط مساعد برایش 

وجود دارد تشویق می کند.

است.  استثنا  اروپا  در  طلبی  ، جدایی  سابق  از شوروی  اما گذشته 
آنچه تقریبا عمومیت دارد، بیگانه هراسی ملی است که یک سویش 
در نژادپرستی حل می شود و معضلی را طرح می کند که من قادر 

به حلش نیستم.

می  گرفته  یکی  مهاجر  های  خارجی  با  که  »دیگران«،  قبال  در 
اینکه  می کنند؟  دفاع  آن  از  که  است  چیزی  چه  این  دقیقا  شوند، 
»ما« از چه کسانی تشکیل می شود کمتر معضل ساز است ، چرا که 

تعریف »ما« غالبا بر حسب دولتهای موجود انجام می گیرد.

»ما« یعنی فرانسوی ها یا سوئدی ها یا آلمانی ها یا حتی اعضای 
زیرمجموعه های سیاسی نظیر لمباردها و این »ما«ها از »آن ها«ی 
مهاجم ، قابل تمییز هستند، چرا که فرانسوی های »واقعی« و یا 
مطابق  »معموال«  که  هستند  »واقعی«  های  بریتانیایی  و  آلمانی 

شجره عرفی شان و اقامت طوالنی شان تعریف می شوند.

این که »آن ها« کیستند نیز چندان دشوار نیست. »آن ها« به منزله 
با  یا  دیگر،  فیزیکی  یا عالئم  پوستشان  رنگ  با  معموال  ما«،  »نه 

زبانشان ، قابل شناختند.

آنجا که این عالیم به وضوح روشن نیستند تبعیضات ظریف تری 
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کانادایی  لهجه  با  اگر کسی  آن کبکی که  مثل  توان ساخت:  می 
انگلیسی حرف بزند از فهمیدن سخنش امتناع می کند اما اگر کسی 

با لهجه بریتانیایی یا امریکایی حرف بزند به او پاسخ می دهد.

یا آن شخصی که مدعی است لهجه فرانسوی بلژیکی ها را نمی 
فهمد اما فرانسه فرانسویان را می فهمد. من نمی دانم که بدون 
چنین عالیم بصری و سمعی غریبه بودن ، چگونه می شود »آن ها« 

را بر حسب تفاوت فرهنگی تشخیص داد؟

تفاوت های فرهنگی بسیار  بر  هرچند که واکنش های راسیستی 
برای  شمالی  آفریقای  غذاهای  بوی  که  این  مثل  می کنند؛  تاکید 
برای  همسایه  آشپزخانه  کاری  بوی  یا   ، است  زننده  فرانسوی ها 

بریتانیایی ها، زننده است.

و  رستوران های هندی  واقع، همان طور که گسترش جهانی  در 
چینی که شاهد آن هستیم ، بیگانه هراسی مردم خارجی را نشانه 

دارد و نه واردات فرهنگی خارجی را.

آدم وسوسه می شود بگوید آنچه در مقابل غریبه ها مورد دفاع قرار 
می گیرد، شغل است و در این گفته ، واقعیتی نهفته است.

پایه اجتماعی اصلی جنبش های نژادپرستانه اروپا )مانند جبهه ملی 
در فرانسه( ظاهرا در طبقه کارگر بومی است ، و فعالین اصلی این 

جنبش ها ظاهرا مردان جوان طبقه کارگر هستند.

یک دوره طوالنی که یافتن شغل طی آن ، عمال ضمانت می شد، 
در اروپای غربی در دهه 1۹70 و در اروپای مرکزی و شرقی در 
انتهای دهه 1۹80 به پایان رسید. از این مقطع به بعد، اروپایی ها 
دوباره در جوامع بیکاری توده ای و در ناامنی شغلی زندگی می کنند.

اجتماعی  پیشتر تذکر دادم( آن مکانیسم  وانگهی )همان طور که 
از  حال  در  داد،  می  غیررقابتی  و  خاص  مکان   ، گروه  هر  به  که 
قابل  سیاسی  نظر  از  دیگر  مکانیسمی  چنین  یا  است  رفتن  میان 

قبول نیست.

بیگانه  موضوعات  یا  هراس  بیگانه  احزاب  ناگهانی  نسبتا  عروج 
هراس در سیاست ، عمدتا به این سبب است.

با این همه ، این ها که گفتم تنها بخشی از پاسخ این پرسش اند. 
آنچه مورد دفاع قرار می گیرد صرفا موقعیت افراد گروه الف در قبال 
نگرانی های  شاهد  نباید  بود  طور  این  اگر  نیست؛  غریبه ها  چالش 
واقعی از جانب گروه هایی می بودیم که موقعیت فردیشان به هیچ 

وجه با سرازیر شدن خارجیان ، مورد تهدید قرار نمی گیرد.

به عنوان مثال، آن بخشی از شهروندان ایاالت متحده را در نظر 
زبان  از  باید  مهاجرین  زبآن های  برابر  در  دارند  اصرار  که  بگیریم 
انگلیسی حمایت شود و این زبان به عنوان زبان رسمی انحصاری 

شناخته شود. 

چیزی که در این زمان ، مورد دفاع قرار می گیرد به یک معنا، ایده 
بی شماری  تعداد  با  از مردم که  ای  مثابه مجموعه  به  است  »ما« 
چیزهایی که بین »ما« مشترک هستند، وحدت یافته است ؛ »شیوه 
زندگی« به معنای وسیع کلمه ، یعنی یک قلمرو وجودی مشترک 
که در آن زندگی می کنیم ، منظره اش برایمان آشناست و باز می 

شناسیمش.

عمال تمام اقالم لیستی که گویا بین »ما« فرانسوی ها یا آلمانی 
ها یا چکها مشترک است ، برای هر مهاجری که آن ها را بخواهد، 
خصوصا  ؛  فیزیکی  ظواهر  استثنای  به   ، است  اکتساب  قابل 
جمعیت  از  شدیدی  نحو  به  مهاجرین  فیزیکی  خصوصیات  وقتی 
مهاجرپذیر، متفاوت است. )این تفاوت خصوصیات فیزیکی ، یکی 

از عواملی است که ریشه کن کردن نژادپرستی را دشوار می کند.(

با قدرت  آنجا  بیگانه هراسی در  اکنون  از کشورهایی که  بسیاری 
در  که  هستند  کشورهایی  فرانسه(،  )مانند  می شود  سیاسی  بسیج 
گذشته ، مهاجرت را در مقیاس بسیار وسیع پذیرا بودند حتی ترغیب 
می کردند و مهاجرین را به نحو موفقی در جامعه ادغام می نمودند. 
فرانسه ، نمونه ای است که از لحاظ پذیرش مهاجرت توده ای ، 
مهاجران  شاهد  پیشتر  ما  و  است  متحده  ایاالت  با  مقایسه  قابل 
ایتالیایی ، اسپانیایی ، لهستانی و حتی اهالی شمال آفریقا در این 

کشور بوده ایم.

برخی از کشورهایی که اکنون دچار مشقت تهدید بیگانه هستند در 
واقع مهاجران بسیار اندکی دارند و به راستی به هر اقدامی دست 

می زنند تا مهاجر نداشته باشند.

این مساله در مورد کشورهای اسکاندیناوی صدق می کند )و من به 
خصوص ایسلند و فنالند را مدنظر دارم (؛ هرچند تسلط ایدئولوژی 
این نوع تعصب را مایه  اعتراف به وجود  این کشورها،  لیبرالی در 

شرمساری می کند.

)هرچند  است.  غیرممکن  عمال  مهاجران  دائم  اقامت  فنالند،  در 
به  واقعی  را خطری  از سقوط شوروی نمی شد مهاجرت  تا پیش 
در  مهاجر  فنالند یک کشور صادرکننده   ، برعکس  آورد.(  حساب 
مقیاس توده ای است و سالهای بسیاری است که چنین بوده است.

البته من منکر این نیستم که ممکن است یک جامعه برای مدتی 
طوالنی در چارچوب یک رشته آداب و شیوه های زندگی ثابت و 
اثر  در   ، معین  و  ثابت  چارچوب  این  و  باشد  داشته  حیات   ، معین 
دیگری  چیز  به  بدل  یا  شود  نابود  مهاجران  ورود  ازجمله  عواملی 

شود.
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همه ما، شرایط اهالی آن دهکده پیرینه (Pyrenean) را به طور 
احساسی درک می کنیم که راه چشمه آب عمومیشان را بستند تا 
این منطقه را سیاحت  از دوچرخه سواران تشنه ای که  هیچ یک 

می کنند دیگر توجیهی برای گذر از این دهکده نداشته باشند.

برخی از ما ممکن است نظر دیگری داشته باشیم اما مزورانه است 
اگر وانمود کنیم نمی فهمیم چه چیزی آدم سنتگرای هوشمندی 
توقف  خواستار   ، پیش  سال   25 تا  واداشت  را  پاول  اینوک  مثل 
پذیرش وسیع مهاجران شود و چه چیزی دولت های بریتانیا از هر دو 
حزب محافظه کار و کارگر را واداشت که سرمشق او را دنبال کنند.

البته اگر نوبت به محیط محبوب خود ما برسد )چه محیط انسانی 
از خطر »خراب  باشد چه محیط طبیعی ( همه ما برای حفظ آن 
شدن« توسط آدمهای زیاد یا آدمهای ناباب ، همین معیارها را به 

کار می بریم.

مساله این نیست که برخی اماکن یا حتی برخی مناطق و کشورها 
را می باید )یا هنوز می توان( در مقابل اختالل در خصلت جمعی 
باستانیشان محفوظ نگاه داشت بلکه این است که آیا واقعا این آن 
چیزی است که بیگانه هراسی مدرن سیاسی تالش می کند انجام 

دهد یا نه؟

در حقیقت ، امروزه ترس از بیگانه به ندرت دفاع سنتی ناسیونالیستی 
از شیوه زندگی قدیمی در برابر میکرب خارجی است.

این شکل از بیگانه هراسی فرهنگی در اروپای دهه 1۹50 واقعا رایج 
بود و غالبا نیز شکل ضد امریکایی داشت )بعضی از ما کمپین علیه 
»کوکا - کولونیالیسم« را به خاطر دارند( اما این نبرد مدتهاست که 

فراموش شده است.

دستجات خشونت گرایی که به نام دفاع از ملیت ، مهاجران را کتک 
می زنند از نظر فرهنگی به فرهنگ بین المللی جوانان تعلق دارند 
و شیوه ها و مدهای این فرهنگ را منعکس می کنند: جین ، پانک 

راک ، همبرگر و غیره.

در حقیقت ، برای بخش اعظم اهالی کشورهایی که بیگانه هراسی 
در آن ها اکنون اپیدمیک شده است ، از دهه 1۹50 تا به حال شیوه 
های قدیمی زندگی چنان به شدت دگرگون شده که اکنون بخش 
بسیار اندکی از آن شیوه های زندگی باقی مانده است که قابل دفاع 

کردن باشد.

بوده است می  تنها کسی که در طول 40 سال گذشته بزرگسال 
با  فاحشی  تفاوت  چه   1۹70 دهه  انگلستان  که  کند  درک  تواند 
اسپانیای دهه  و  ایتالیا  و  فرانسه  یا   ، انگلستان دهه 1۹40 داشت 

1۹80، چه فرق عظیمی با دهه 1۹50 همین کشورها داشتند.

به نظر من همین نکته سرنخ اصلی است. این نقطه تماس است با 
جدایی طلبی یا پذیرش شتابان بنیادگرایی )که در امریکای التین 

به چشم می خورد(.

تمام این پدیده ها به منزله عوارض سرگشتگی اجتماعی قابل درک 
بندهایی  نما شدن و گاهی گسستن  به مثابه عوارض نخ  هستند؛ 
که پیش از این ، شبکه پیوندهای میان انسان ها در جامعه را می 

بافتند.

از  ترس  ؛  است  هراسی  بیگانه  قوت  نقطه   ، ناشناخته  از  ترس 
فروافتادن در دره تاریک ، آنگاه پدیدار می شود که سرحداتی که به 
نظر می آمد که بر گرد تعلق متقابل ما به یکدیگر مرزی عینی ، 

دایمی و اثباتی می کشند، ناپدید می شوند.

در جوامعی که همه عوامل دست به دست هم داده تا هر آنچه را 
موجب پیوند انسان ها در اجتماعات مختلف است نابود کنند، تعلق 
متقابل به یکدیگر )ترجیحادر شکل گروههایی با نشان عضویت و 

عالمت ویژه شناسایی( از همیشه مهمتر می شود.

سوزد«،  می  »پاریس  نام  به  مستند،  فیلم  یک   ، پیش  سال  چند 
قابل  افراد  ترین و مطرودترین  وازده   ، ترین  از حاشیه ای  جمعی 
تصور را به تصویر کشید: مردان سیاهپوست زن نمای رقاص در 

نیویورک.

اینها انسان هایی هستند که همگان ، حتی خویشاوندانشان ، آن ها 
را از خود رانده اند و منفورشان می دارند، زیرا تنها موجب زندگیشان 
، مجلس رقص بعدیشان است تا خود را بیارایند و برای یک لحظه 
ادای کسی را دربیاورند که آرزو می داشتند در زندگی واقعی می 

بودند، اما خود می دانند که نمی توانند باشند.

هیچ چیز غم انگیزتر و تکان دهنده تر از دیدن این مساله نیست 
که چگونه چنین انسان هایی ، گروههای انسانی برای خود را می 
سازند، چگونه این گروهها را خود، اصطالحا »خانواده« می نامند، 
چگونه هر خانواده ، یک نام خانوادگی ساختگی برای خود برمی 
گزیند، چگونه عضو ارشدی در گروه ، »مادر« لقب می گیرد و عهده 
دار بقیه اعضای گروه می شود و چگونه چنین انسان هایی در این 
تنها  و  دیگر ضعیف  که  یابند  می  دست  احساس  این  به  گروهها 

نیستند.

اما برای آن ها که دیگر احساس تعلق به هیچ چیز نمی توانند داشته 
اجتماع خیالی وجود دارد که فرد می  باشند، هنوز دست کم یک 
تواند به آن متعلق باشد؛ این اجتماع پایدار است، نابودنشدنی است 
و عضویت در آن ، قطعی است ؛ برای تعلق به این گروه اجتماعی 

، الزم نیست تا آدم کاری بکند.

در  آدمی  بیندازد؛  بیرون   ، گروه  این  از  را  آدم  تواند  نمی  کسی 
این گروه ، زاده می شود و همان جا هم می ماند. همان طور که 
،»آفرینش  کتابش  روسنز (Eugene Roosens) در  یوژین 
فردریک  کتاب  کنار  در  را  روسنز  کتاب  )من  گوید  می  قومیت«، 
بارثFredrik) (Barth ، »گروههای قومی«، بسیار مفید یافته 
ام(: »خالصه ، هیچ کس نمی تواند »گذشته«ای را که آدم فرزند 
است ، عوض کند و هیچ کس نمی تواند این که آدم کیست را از 

او بگیرد«.

)راستش ، می توان گذشته را عوض کرد ، یا دستکم گذشته دیگری 
اختراع کرد ، اما این نکته ایست که این آدم ها نمی دانند(. 

  (Community)اما آدم ها چگونه می دانند که به این اجتماع
تعلق دارند؟

زیرا می توانند آن دیگرانی را که به این اجتماع تعلق ندارند یا نباید 
تعلق داشته باشند یا هرگز نمی توانند تعلق داشته باشند را مشخص 
ما  که  آنجا  از  و  هراسی  بیگانه  وسیله  به  دیگر،  عبارت  به  کنند؛ 
و سایر  ها  انسان  بین  روابط  زندگی می کنیم که سایر  دورانی  در 
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ارزشها همگی ، دچار بحرانند یا دست کم عازم مقصدی ناشناخته 
و نامطمئنند، به نظر می رسد بیگانه هراسی در حال تبدیل شدن به 

ایدئولوژی توده ای پایان قرن بیستم است.

آنچه امروزه ، بشریت را به یکدیگر پیوند می دهد انکار آن چیزی 
است که در نوع بشر، مشترک است.

با این اوصاف ،تکلیف شما آنتروپولوژیست ها )انسان شناس ها( که 
ملتزم  نوعی مفهوم جهان شمول  به  را  این عنوان هم شما  حتی 
می سازد، چیست؟ و ما تاریخنگاران که به ما می گویند تنها سیاهان 
یا باسک ها یا کروآت ها می توانند تاریخ گروه های  و یا سفیدان 

خودشان را به درستی بفهمند تکلیفمان چیست؟

آیا جز این است که آن نوع تاریخ را »اختراع« کنیم که فقط آن ها 
می خواهند »بفهمند«؟

دست کم تکلیف ما این است )باید این باشد( که آزادی شک کردن 
را داشته باشیم. شک کردن ، اعتبار حرفه ما را افزایش نمی دهد، اما 

این اوضاع تا ابد پایدار نمی ماند.

***

بزرگ ترین  از  یکی  با  آخرین مصاحبه  دارید،  رو  پیش  که  مطلبی 
قرن  اول  دهه  مورد  در  هابزبام،  اریک  بیستم،  قرن  تاریخ دانان 
بیست و یکم است. این تاریخ دان و نویسنده مارکسیست بریتانیایی 
حسن  )ترجمه  نهایت ها«  »عصر  کتاب  خاطر  به  بیشتر  ایران  در 
مرتضوی، نشر آگه( مشهور است که از خواندنی ترین تاریخ هایی 

است که بر قرن بیستم نوشته شده.

بسیاری  تاثیرات  بریتانیا  تاریخ  البته  و  اروپا  تاریخ  از  درک هابزبام 
حزب  عضو  ها  سال  او  گذاشت.  خودش  عصر  هم  تاریخدانان  بر 
کمونیست«  تاریخدانان حزب  و »گروه  کبیر  بریتانیای  کمونیست 

بود و گرچه همچنان چپگرا است اما در چند دهه اخیر از سیاست 
های مارکسیستی فاصله گرفته است. هابزبام ۹2 ساله که همچنان 
رویدادهای  بررسی  است،  لندن  دانشگاه  در  بیرکبک  کالج  رئیس 
جهان را در این مصاحبه از همانجایی شروع می کند که در »عصر 

نهایت ها« رها کرده بود: یعنی سال 1۹۹1 و فروپاشی شوروی. 

از  اندازی  چشم  با   1۹۹1 سال  در  ها«  نهایت  »عصر  کتاب   ● 
ریزش جهانی پایان می یابد؛ فروپاشی امیدهای عصر طالیی برای 
بهبود اجتماعی جهان. از آن زمان تاکنون تحوالت مهم در تاریخ 

جهان را کدام می بینید؟ 

من پنج تغییر اصلی می بینم، اول، تغییر مرکز اقتصادی جهان از 
آتالنتیک شمالی به آسیای جنوبی و شرقی. این در دهه های 70 
تغییری   ۹0 دهه  در  چین  عروج  اما  بود  آغاز شده  ژاپن  در   80 و 
واقعی ایجاد کرده. دوم، البته بحران جهانی سرمایه داری است که 
طول  زیادی  زمان  هرحال  به  اما  بودیم  کرده  را  پیش بینی اش  ما 
برای  آمریکا  تالش  شدید  ناکامی  سوم،  بگیرد.  صورت  تا  کشید 
هژمونی یک کشوری جهانی پس از سال 2001 - و ناکامی این 

تالش بسیار واضح است. 

عنوان  به  توسعه  حال  در  کشورهای  جدید  بلوک  ظهور  چهارم، 
اول  اسامی  از  که  )اصطالحی  ها  بریک   - سیاسی  موجودیتی 
برزیل و روسیه و هند و چین تشکیل شده- م( - که وقتی من 
»عصر نهایت ها« را نوشتم صورت نگرفته بود. و پنجم، فرسایش 
و تضعیف نظام مند قدرت دولت ها: در مورد دولت های ملی درون 
مناطق خودشان و در بخش های بزرگی از جهان در مورد هر گونه 
به  اما  باشد  بینی  پیش  قابل  توانست  این می  موثر.  دولتی  قدرت 

حدی شتاب گرفته که من پیش بینی اش را نمی کردم. 

 ●از آن زمان تاکنون دیگر چه چیزی غافلگیرتان کرده؟ 

من همیشه غافلگیر بالهت عظیم پروژه نومحافظه کاران بودم که 
نه فقط پیش بینی می کردند آمریکا، آینده است که فکر می کردند 
تدوین  هدف  این  به  دستیابی  برای  تاکتیک هایی  و  استراتژی 
کرده اند. تا جایی که من می فهمم آن ها از نظر عقالنی استراتژی 
منسجمی نداشتند. دوم )بسیار کوچک تر اما با اهمیت بسیار( احیای 
دزدی های دریایی است که تا حدود زیادی فراموشش کرده بودیم؛ 
این پدیده ای جدید است. و سوم، که حتی محلی تر است: فروپاشی 
حزب کمونیست هندوستان )مارکسیست( در بنگال غربی که واقعًا 

انتظارش را نداشتم.

پراکاش کارت دبیر کل حزب کمونیست هند )مارکسیست( اخیراً به 
من گفت که در بنگال غربی احساس درماندگی می کنند و انتظار 
دارند در انتخابات محلی در مقابل حزب کنگره جدید عملکرد خیلی 
بدی داشته باشند. این در حالی است که آن ها 30 سال به عنوان 
حزبی ملی در قدرت بودند. سیاست صنعتی سازی، گرفتن زمین از 

دهقانان تاثیر خیلی بدی داشت و به روشنی اشتباه بود. 

 ●می توانید بازترکیب سیاسی چیزی را که زمانی طبقه کارگر بود 
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تصویر کنید؟ 

بینی  پیش  مورد  در  بی شک  مارکس  خیر.  آن  سنتی  به صورت 
صنعتی  از  مشخصی  مرحله  در  عمده  طبقاتی  احزاب  شکل گیری 
به  تنها  بودند،  موفق  اگر  احزاب  این  اما  می گفت.  درست  سازی 
عنوان احزاب طبقه کارگر فعالیت نمی کردند: اگر می خواستند فرای 
طبقه ای محدود گسترش یابند، این کار را به عنوان احزاب مردمی 
می کردند و ساختارشان حول سازمانی بود که توسط طبقه کارگر و 
برای اهداف این طبقه تشکیل شده بود. با این حال آگاهی طبقاتی 

محدودیت هایی داشت.

در بریتانیا، حزب کارگر هرگز بیش از 50 درصد آرا را کسب نکرد. 
همین طور در ایتالیا که حزب کمونیست بسیار بیشتر حزب مردمی 
بود. در فرانسه چپ بر پایه طبقه کارگری به نسبت ضعیف بود اما 
همین طبقه از سنت انقالبی کبیر الهام مجدد سیاسی می گرفت و 
خود را جانشین اصلی این سنت ساخت و اینگونه این حزب و چپ 

قدرت بسیار بیشتری یافت.

 ●بحران کنونی را در مقایسه با رکورد بزرگ چگونه می بینید؟ 

واقعه 1۹2۹ با بانک ها شروع نشد. آن ها تا دو سال بعد فرونپاشیدند. 
این بورس بود که رکود تولید را دامن زد و بیکاری بسیار باالتر و 
کاهش تولید واقعی بیشتر از هر وقتی از آن زمان بود. رکود کنونی 
نسبت به سال 1۹2۹ که تقریبًا از هیچ کجا درآمد، تدارک بیشتری 
داشت. باید از همان اوایل واضح می بود که بنیادگرایی نولیبرالی 
بی ثباتی عظیمی در ساخت و کار سرمایه داری ایجاد کرده. تا سال 
2008 به نظر تنها بر مناطق حاشیه ای اثر می گذاشت؛ آمریکای 
التین در دهه ۹0 و اوایل دهه 2000، آسیای جنوب شرقی، روسیه. 
در کشورهای عمده تنها معنی این بحران هر از گاهی بورس بود 

که سپس به سرعت دوباره پا می گرفت.

به نظر من نشانه واقعی اینکه اتفاقی بد دارد می افتد. باید فروپاشی 
نشان  که  بود  می  در سال 1۹۹8  مدیریت طوالنی مدت سرمایه 
داد کل الگوی رشد چقدر غلط بوده اما چنین نگاهی به آن نشد. 
تناقض اینجاست که بعضی از کسب و کارداران و روزنامه نگاران 
به کشف دوباره کارل مارکس به عنوان کسی که چیز جالبی راجع 
به اقتصادی مدرن و جهانی نوشته بود دست زدند اما چپ سابق را 

اصاًل کاری با آن نبود. 

این  بود.  از زمان حال جهانی  اقتصاد جهان در سال 1۹2۹ کمتر 
البته تاثیرات خودش را هم داشت مثاًل در آن زمان نسبت به امروز 
بازگشتن به روستاها برای کسانی که شغل شان را از دست داده 
بودند کار بسیار راحت تری می بود. در سال 1۹2۹ در بخش اعظم 
اقتصاد  اروپا و آمریکای شمالی، بخش های جهانی  بیرون  جهان 
آن  در  تغییر  باعث  زیادی  حدود  تا  که  بودند  هایی  تکه  واقع  در 
چه احاطه شان کرده بود نشدند. وجود اتحاد شوروی تاثیر عملی 
بر رکود نداشت اما تاثیر ایدئولوژیک عظیمی داشت - آلترناتیوی 

موجود بود. 

از دهه 1۹۹0 تاکنون شاهد عروج چین و اقتصادهای نوظهور بوده 
ایم که در واقع اثری عملی در رکود کنونی داشته اند چرا که باعث 
شده اند اقتصاد جهانی بر بنیان بسیار متوازن تری سوار باشد. در 
واقع حتی در زمانی که نولیبرالیسم مدعی شکوفایی بود، رشد واقعی 

تا حدود بسیاری در این اقتصادهای تازه در حال رشد صورت می 
گرفت بخصوص در چین. من مطمئنم که اگر چین در کار نبود، 

رکود سال 2008 بسیار جدی تر می بود. 

 ●عواقب سیاسی چطور؟ 

رکود سال 1۹2۹ باعث چرخش عظیمی به سمت راست با استثنای 
در  شد.  اسکاندیناوی  و  مکزیک(  جمله  )از  شمالی  آمریکای  مهم 
فرانسه جبهه مردمی در سال 1۹36 تنها 0/5 درصد رای بیش از 
سال 1۹32 داشت و در نتیجه پیروزی اش نشان از تغییر در ترکیب 
ائتالف های سیاسی بود نه چیزی عمیق تر از این. در اسپانیا هم، به 
رغم وضعیت شبه انقالبی )یا بالقوه انقالبی( تاثیر بالفصل چرخشی 
به راست بود و در واقع تاثیر طوالنی مدت هم همین بود. در بیشتر 
دولت ها، به خصوص در اروپای مرکزی و شرقی، سیاست به شدت 

به راست چرخید. 

و  مثبت  های  پروژه  نظرتان  به  که  هست  دنیا  از  جایی   ●هیچ 
مترقی همچنان زنده باشند یا احتمال احیا داشته باشند؟ 

هنوز  کلی  عمومی  گفتمان  و  سیاست  التین،  آمریکای  در  قطعًا 
کمونیست(  سوسیالیست،  )لیبرال،  روشنگری  قدیمی  های  واژه  با 
صورت می گیرد. در این جا است که ارتشی هایی پیدا می کنید که 
مثل سوسیالیست ها حرف می زنند که سوسیالیست هستند. پدیده 
ای مثل لوال را پیدا می کنید که پایگاهش جنبشی کارگری است و 
مورالس. اینکه به کجا کشیده می شود مساله دیگری است اما هنوز 
می توان با ادبیات قدیمی صحبت کرد و شیوه های قدیمی سیاست 

هنوز در دسترس هستند.

راجع به آمریکای مرکزی اطمینان کامل ندارم گرچه نشانه هایی 
از احیایی اندک از سنت انقالب در خود مکزیک هست. البته این 
راه دوری نمی رود چرا که مکزیک عماًل در اقتصاد آمریکا ادغام 
شده. به نظرم آمریکای التین از فقدان ناسیونالیسم قومی- زبانی 
و شکاف های مذهبی بهره برده. این حفظ گفتمان قدیمی را بسیار 
آسان تر ساخته. من همیشه تحت تاثیر این بودم که تا همین اواخر 
خبری از سیاست قومی نبود. حضور آن را در جنبش های بومیان 
در مکزیک و پرو دیده ایم اما در اندازه به گرد پای آن چه در اروپا، 
آسیا و آفریقا بود هم نمی رسد. در هند ممکن است، به خاطر قدرت 
نهادین سنت سکوالر نهرو، پروژه های پیشرو و مترقی احیا شوند. 

اما به نظر نمی رسد این خیلی به میان توده ها نفوذ کند.

در  سیاسی  محرک  نیروهای  از  یکی  روشنی  به  ناسیونالیسم   ● 
قرن نوزدهم و بخش اعظم قرن بیستم بود. خوانش شما از وضعیت 

کنونی چیست؟ 

بسیاری  حدود  تا  تاریخی  لحاظ  از  ناسیونالیسم  که  است  مسلم 
نوع دیگری  به  بود که  روند تشکیل دولت های مدرن  از  بخشی 
از مشروعیت به غیر از دولت سنتی دین ساالر یا سلسله ای نیاز 
ایجاد دولت های بزرگ تر بود و  ایده اصلی ناسیونالیسم  داشتند. 
به نظر من این کارکرد وحدت ساز و گسترش دهنده بسیار مهم 
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بود. یک نمونه الگووار انقالب فرانسه است که در سال 17۹0 مردم 
فرانسوی  همگی  نیستیم،  جنوبی  یا  دافینی  دیگر  »ما  گفتند  می 

هستیم«.

در مرحله ای بعدتر، از دهه 1870 به بعد به جنبش های گروه هایی 
درون این دولت ها می رسیم که خواهان دولت های مستقل خود 
هستند. و البته همین بود که لحظه ویلسونی حق تعیین سرنوشت را 
ایجاد کرد گرچه خوشبختانه در سال های 1۹18 و 1۹1۹ تا حدود 
امروز  قرار می گرفت که  مشخصی همچنان مورد اصالح چیزی 
ناپدید شده است یعنی حفاظت از اقلیت ها. این امر پذیرفته شده 
بود، گرچه نه توسط خود ناسیونالیست ها، که هیچ یک از این دولت 
ملت های جدید در واقع از نظر قومی یا زبانی همگون نیستند. اما 
پس از جنگ جهانی دوم نه فقط سرخ ها که همگی به ضعف های 
ساختارهای موجود پرداختند و به ایجاد عامدانه و اجباری همگونی 
قومی دست زدند. این کار به میزان عظیمی از ستم و ظلم انجامید 

و در طوالنی مدت این هم جواب نداد.

با این حال تا آن دوره نوع جدایی طلب ناسیونالیسم عملکرد نسبتًا 
خوبی داشت. استعمارزدایی پس از جنگ جهانی دوم به بازتحکیم 
بیشتر  دولت های  ماهیتش  به  بنا  پدیده  این  پرداخت چرا که  آن 
ایجاد کرد و آن چه در پایان قرن بیشتر جانی به کالبد آن دمید، 
فروپاشی امپراتوری شوروی بود که آن هم دولت های جدید نیمه 
جدا ایجاد کرد که بسیاری شان، همانند مستعمرات، در واقع نمی 
خواستند جدا شوند و این نیروی تاریخ بود که استقالل را به آن ها 
تحمیل کرده بود. من همیشه این احساس را دارم که کارکرد دولت 
به  طرف  این  به   1۹45 سال  از  که  جدایی طلبی  و  کوچک  های 
اینکه موجودیت شان  اول  است؛  یافته  تغییر  اند،  زیاد شده  شدت 

پذیرفته شده.

و  آندورا  مثل  کوچک  های  دولت  دوم  جهانی  جنگ  از  پیش 
دنیا  به  المللی  بین  نظام  از  بخشی  اصاًل  امثالهم  و  لوکزامبورگ 
به حساب نمی آیند مگر توسط جمع کنندگان تمبر. این ایده که 
همه چیز تا حد واتیکان سیتی اکنون دولت است و می تواند عضو 
سازمان ملل باشد، جدید است. روشن است که از لحاظ قدرت این 
دولت ها قادر به ایفای نقش دولت های سنتی نیستند یعنی ظرفیت 
بهترین  در  آن ها  ندارند.  را  ها  دولت  سایر  علیه  برای جنگ  الزم 
تصمیم  برای  مفید  های  زیرپایگاه  یا  مالی  های  بهشت  به  حالت 
اسکاتلند  مثال خوبی است؛  ایسلند  اند.  بدل شده  فراملیتی  گیران 

هم تفاوت چندانی ندارد.

بنیان  دیگر  ملت  دولت-  عنوان  به  ملت  ایجاد  تاریخی  کارکرد 
قانع  خیلی  شعار  دیگر  این  گفت  می شود  نیست.  ناسیونالیسم 
کننده ای نیست. شاید روزی به عنوان راهی برای ایجاد جوامع و 
سازماندهی آن ها علیه سایر واحدهای سیاسی یا اقتصادی موثر بود. 
اما امروز عامل خارجی ستیًز ناسیونالیسم هر روز اهمیت بیشتری 
بالقوه  امکان  شد،  دموکراتیزه  بیشتر  سیاست  چقدر  هر  یابد.  می 
بیشتری برای این خارجی ستیزی فراهم شد. دالیل خارجی ستیزی 
اکنون بسیار بیشتر از گذشته هستند. این فرهنگی است نه سیاسی 
)به عروج ناسیونالیسم انگلیسی یا اسکاتلند در سال های اخیر نگاه 

کنید( اما این چیزی از خطرناکی اش کم نمی کند.

 ●آیا فاشیسم شامل چنین انواع خارجی ستیزی نمی شد؟ 

های  ملت  ایجاد  انگیزه  از  بخشی  حدودی  تا  همچنان  فاشیسم 
ایتالیا قدم مهمی به جلو در  بزرگ بود. شکی نیست که فاشیسم 
تبدیل کاالبریان ها و اومبریان ها به ایتالیایی بود؛ و حتی در آلمان 
آلمانی تعریف  آلمانی ها را به عنوان  تا سال 1۹34 نمی شد  هم 
کرد و نه آلمانی به این خاطر که سوابی، فرانک یا ساکسون بودند. 
فاشیسم های آلمان و اروپای مرکزی و شرقی قطعًا پرشورانه علیه 
البته  و  ها.  یهودی  علیه  فقط،  نه  اما  بیشتر،   ، بودند  ها  خارجی 

فاشیسم تضمینی علیه غریزه های خارجی ستیز ارائه نمی کرد.

یکی از مزیت های عظیم جنبش های کارگری قدیمی این بود که 
آن ها چنین تضمینی ارائه می کردند. این در آفریقای جنوبی خیلی 
روشن بود: اگر به خاطر تعهد سازمان های چپ سنتی به برابری و 
عدم تبعیض نبود وسوسه انتقامجویی از آفریکانرها بیشتر از آن بود 

که بشود در مقابلش مقاومت کرد.

آمریکا  یا  اروپا  اتحادیه  به  وارد  تازه  همه  این  سال  هر  که  حال 
بینی  پیش  چگونه  را  معاصر  مهاجرت  اجتماعی  پویایی  آیند،  می 
که  اروپا،  در  را  دیگری  مذاب  دیگ  تدریجی  ظهور  آیا  می کنید؟ 

غیرمشابه با آمریکا نباشد، پیش بینی می کنید؟ 

اما دیگ مذاب در آمریکا در دهه 1۹60 از ذوب کردن ایستاد. به 
های  دوره  از  متفاوت  واقعًا  مهاجرت  بیستم  قرن  پایان  در  اضافه 
پیشین شده بود بیشتر به این خاطر که با مهاجرت دیگر هیچ کس 
حتی  و  دو  در  توان  می  نمی کند.  قطع  را  روابط  گذشته  اندازه  به 
یا سه جای  دو  با  و  کرد  زندگی  در عین حال  احتمااًل سه جهان 
متفاوت احساس هویت کرد. می توان گواتماالیی بود و در آمریکا 
زندگی کرد. در اتحادیه اروپا هم موقعیت هایی هست که از نظر 
فردی  نمی کند.  ایجاد  را  سازی  همگون  امکان  مهاجرت  دوفاکتو 
لهستانی که به بریتانیا می آید قرار نیست چیزی باشد مگر فردی 

لهستانی که برای کار آمده.

این پدیده ای جدید و متفاوت از، برای مثال، تجربه مردم نسل من 
است )تجربه مهاجران سیاسی که من یکی از آن ها نبودم( که در 
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آن خانواده یک نفر بریتانیایی بود اما از نظر فرهنگی فرد همیشه 
اتریشی یا آلمانی می ماند. با این حال فرد واقعًا باور داشت که باید 
انگلیسی باشد. حتی وقتی به کشورهای خود بازمی گشتند، دیگر 
اوضاع مثل قبل نبود. مرکز ثقل تغییر یافته بود. همیشه استثنا هم 
فرایًد شاعر که 50 سال در ویلزدن زندگی کرد در  اریک  هست. 

واقع بعدها برای زندگی به آلمان رفت.

به نظرم ضروری است که قوانین پایه ای همگون سازی را حفظ 
باید به شیوه ای مشخص  کنیم که شهروندان کشوری مشخص 
رفتار کنند و حقوق مشخص داشته باشند و اینها باید آن ها را تعریف 
را  این  نباید  کالچرالی(  )مولتی  استدالل های چندفرهنگی  و  کند 
تضعیف کند. فرانسه، به رغم همه چیز، به اندازه آمریکا مهاجران 
خارجی اش را ادغام کرده، به طور نسبی، و هنوز رابطه بین محلی 
ها و مهاجران سابق در این جا قطعًا بهتر است. علت آنجاست که 
و  مانده  باقی  طلبانه  برابری  اساسًا  فرانسه  جمهوری  های  ارزش 
هیچ امتیاز واقعی در عموم نمی دهد. در خلوت هر کاری می خواهی 
بکن )مثل آمریکای قرن نوزدهم( اما در عموم این کشوری است 

که فرانسوی صحبت می کند.

دشواری واقعی نه با مهاجران که با محلی ها خواهد بود. در جاهایی 
خارجی ستیزانه ای  قباًل هیچ سنت  که  اسکاندیناوی،  و  ایتالیا  مثل 
ایجاد  جدی  مشکالت  جدید  مهاجران  این  که  است  نداشتند، 

کرده اند.

اوانجلیکال،    ●امروز این دیدگاه گسترده هست که مذهب )چه 
چه کاتولیک، سنی، شیعه، نوهندو، بودایی و سایر انواع( به عنوان 
نیرویی بسیار قدرتمند در تک تک قاره ها بازگشته است. به نظر 
از  پدیده ای گذرا،  را هم  آن  یا  بنیادین است  ای  پدیده  این  شما 

سطح و نه از عمق، تلقی می کنید؟ 

به  باور  زندگی،  به  مناسک بخشی  )یعنی  است که مذهب  روشن 
پیوند  البته  و  زندگی  بر  غیرمادی  های  موجودیت  یا  ارواح  تاثیر 
مشترک بین جوامع( به قدری در سراسر تاریخ گسترده است که 
تلقی آن به عنوان پدیده ای سطحی یا پدیده ای که سرنوشتش 
ناپدید شدن است، اشتباه است؛ حداقل بین فقرا و ضعفا که احتمااًل 
نیاز بیشتری به دلداری های مذهب و توضیحات بالقوه اش برای 

چرایی وضع موجود دارند.

نظام هایی از قوانین هستند، مثل مورد چینی ها، که برای دالیل 
ندارند.  تلقی می کنیم  ما مذهب  عملی هیچ چیزی مشابه آن چه 
خطاهای  از  یکی  نظرم  به  اما  است  ممکن  می دهد  نشان  اینها 
سمت  به  که  بود  این  کمونیستی  و  سوسیالیستی  سنتی  جنبش 
نابودی خشونت آمیز مذهب در زمانی رفت که احتمااًل عدم انجام 
این کار بهتر می بود. یکی از تغییرات عمده جالب پس از سقوط 
موسولینی در ایتالیا این بود که علیه کاتولیک های معتقد تبعیض 

نمی شد، و کار درستی هم بود 

دار  خانه  زن های  که 14 درصد  دیدیم  نمی  این صورت  غیر  در 
در دهه 1۹40 به کمونیست ها رای دهند. اینگونه مشخصه حزب 
کمونیست ایتالیا از حزب پیشتاز لنینیستی به حزب طبقه ای توده 

ای یا حزب مردمی تغییر یافت. 

همگانی  زبان  دیگر  مذهب  که  است  صحیح  این  دیگر  طرف  از 

ای  پدیده  میزان، سکوالرسازی  این  تا  و  نیست؛  گفتمان عمومی 
جهانی بوده است گرچه تنها در بعضی بخش های جهان به کاهش 
اروپا هنوز مشغول  انجامیده است. در  یافته  شدید مذهب سازمان 
این کار است. چرا این اتفاق در ایاالت متحده افتاده، روشن نیست 
اما شکی نیست که سکوالرسازی تا حدود بسیاری بین روشنفکران 
و کسانی نفوذ پیدا کرده که نیازی به مذهب ندارند. برای کسانی 
زبان  دو  اکنون  که  واقعیت  این  هستند،  مذهبی  همچنان  که 
گفتمانی موجود است نوعی دوگانگی ایجاد می کند که، مثاًل، می 
توان اغلب در میان یهودیان بنیادگرا در کرانه غربی مشاهده کرد. 
آن ها به چیزی اعتقاد دارند که بدون شک خزعبالت است اما مثل 

کارشناس روی آن کار می کنند.

مسلم است که زوال ایدئولوژی های روشنگری حیطه سیاسی بسیار 
بیشتری برای سیاست مذهبی و نسخه های مذهبی ناسیونالیسم 
باز کرده است. اما فکر نمی کنم شاهد عروج عمده در تمام مذاهب 
بوده ایم. روشن است که خیلی ها رو به زوال هستند. کاتولیسیسم 
های  فرقه  عروج  با  شدت  به  التین،  آمریکای  در  حتی  رمی، 
در  را  خود  اگر  که  مطمئنم  و  است  نبرد  در  اوانجلیک  پروتستان 
آفریقا حفظ کرده، تنها با امتیاز دادن به عادات و سنن محلی است 

که فکر نمی کنم در قرن نوزدهم انجام می شد.

فرقه های پروتستان اوانجلیک رو به عروج هستند اما اینکه تا چه 
اجتماعی  توان رشد  از کسانی که  اقلیتی کوچک  از  حد می توانند 
بروند،  فراتر  انگلستان(  در  قدیم  نانکانفورمیست های  )مثل  دارند 
روشن نیست. به نظر نمی رسد بنیادگرایی یهودی، که در اسرائیل 
این  استثنای  تنها  باشد.  ای  توده  پدیده  می آفریند،  بسیار  آسیب 
گرایش اسالم است که همچنان بدون فعالیت میسیونری موثر در 
چند قرن گذشته رو به گسترش است. درون اسالم روشن نیست 
که گرایش هایی مثل جنبش رزمنده کنونی برای احیای خالفت 
نماینده چیزی بیش از اقلیتی فعال باشد. اما به نظر من به نظر می 
رسد اسالم دارایی های بزرگی برای تداوم گسترش دارد - بیشتر 
به این خاطر که به فقرا این احساس را می دهد که آن ها هم برابر 

با بقیه هستند و تمام مسلمانان برابرند. 

 ●این در مورد مسیحیت هم صدق می کند؟ 

اما فرد مسیحی باور ندارد که او هم برابر با هر مسیحی دیگری 
که  باشند  داشته  باور  مسیحی  سیاهپوستان  که  دارم  شک  است. 
سیاهپوستان  اما  هستند  مسیحی  استثمارگران  با  برابر  هم  آن ها 
مسلمان چنین احساسی دارند. ساختار اسالم برابری طلبانه تر است 
و عنصر رزمنده در آن جا قوی تر است. یادم هست جایی خواندم 
که تجار برده در برزیل از واردات برده های مسلمان دست کشیدند 

چرا که آن ها مدام دست به شورش می زدند.

از نظر ما این جذابیت خطرات قابل توجهی دارد. اسالم تا حدودی 
برابری  های  فراخوان  سایر  تاثیر  تحت  کمتر  فقرا  می شود  باعث 
باشند. نیروهای مترقی در جهان اسالم از اول می دانستند که تغییر 
ترکیه  در  نیست. حتی  ممکن  وجه  هیچ  به  اسالم  از  ها  توده  راه 
به  التین  )اصطالحی  ویوندی«  »مودوس  نوعی  به  شدند  مجبور 
معنای »توافق بر سر عدم توافق«- م( برسند ، احتمااًل تنها جایی 
به  نقاط عروج مذهب  انجام شد. در سایر  با موفقیت  این کار  که 
شدت  به  ناسیونالیستی،  سیاست  در  سیاست،  در  عنصری  عنوان 
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خطرناک بوده است. 

 ●اگر بخواهید موضوعات یا زمینه هایی را نام ببرید که هنوز مورد 
کاوش قرار نگرفته اند و چالش های بزرگی پیش روی تاریخدانان 

آینده می گذارند، کدام را نام می برید؟ 

دیرین  موازین  با  بشر  گونه  است.  عمومی  بسیار  بزرگ،  مشکل 
شناسی با سرعتی خیره کننده موجودیت خود را متحول کرده اما 
حرکت  آرام  بسیار  گاهی  است.  داشته  بسیار  نوسانات  تغییر،  نرخ 
کرده، گاهی بسیار سریع، گاهی محدود، گاهی نه. روشن است که 
این نشان از افزایش اختیار بر طبیعت دارد اما ما نباید ادعا کنیم 
می دانیم این به چه راهی ختم می شود. مارکسیست ها به درستی 
تغییر  مولد  به  آن ها  اجتماعی  روابط  و  تولید  شیوه  در  تغییرات  بر 
اینگونه فکر کنیم که »انسان ها  اگر  اما  تاریخی تمرکز کرده اند. 
چگونه تاریخ خود را می سازند« سوال بزرگ این است: جوامع و 
بازتولید،  ثبات سازی و  تاریخ هدف  نظام های اجتماعی در طول 
ایجاد سازوکارهایی برای اجتناب از قدم های اخالل گر به قلمرو 

ناشناخته داشته اند. 

مقاومت در مقابل تحمیل تغییر از بیرون همچنان عامل مهمی در 
سیاست امروز جهان است. پس چگونه است که انسان ها و جوامعی 
با  می کنند  مقاومت  پویا  توسعه  مقابل  در  تا  اند  یافته  ساختار  که 
پایان  بی  پویای  توسعه  اساسش  که  آیند  می  کنار  تولیدی  شیوه 
و غیرقابل پیش بینی است؟ تاریخدانان مارکسیست می توانند از 
بررسی کارکرد این تناقض ساده بین سازوکارهایی که موجب تغییر 
می شود و آن هایی که در مقابل تغییر مقاومت می کنند، بهره جویند.

این سخنراني در کنفرانس صدمین سال مرگ مارکس در جمهوري 
سن مارینو در 1۹83 ایراد و در مجله ي نیو لفت ریویو، شماره 143 

)فوریه ي 1۹84(، صص. 3۹ـ50، نیز منتشر شد. 

 ***

خوانش ایران شهرگرایی در پرتو آموزه های هابسبام 

آرش اسدی

)برگرفته از سایت نقد اقتصاد سیاسی(

چه گونه باید تاریخ را قرائت کرد؟ چه گونه می توان از میان داده های 
تاریخی به نگاهی تاریخی دست یافت؟ چه گونه می توان با نگرشی 
را در کنار یک دیگر ردیف کرد و هم زمان  منسجم داده های خام 
از  شکل  این  پشت  در  خطرناک  ایدئولوژیک  نگاه های  تحکم  به 
نقل تاریخی تن نداد؟ این ها پرسش هایی است که اریک هابسباِم 
تالش  می کند.  طرح  خود  تاریخ«  »درباره ی  کتاب  در  تاریخ نگار 
هابسبام گاهی تنها به ضرورت طرح پرسش از چیستی تاریخ محدود 
می شود، اما وضعیت انضمامی خاورمیانه  می تواند پرسش هایی دیگر 

از چیستی تاریخ را به پیش کشد.

ناسیونالیسم  موضوع  دو  که  می شود  تالش  پیش رو،  مقاله ی  در 
اریک  تاریخ«  »درباره ی  کتاب  قرائت  به واسطه ی  جهان گرایی،  و 
هابسبام به بحث گذارده شود. درک ما از تاریخ چه ارتباطی با درک 
ما از ناسیونالیسم دارد؟ چه گونه می توان ناسیونالیسم نوپای ایرانی 

را مفصل بندی کرد؟ آیا صرفًا به علت تاریخی بودن هویت ایرانی 
می توان مدعی شد که جنس ناسیونالیسم ایرانی از اساس مجزا از 
جنس ناسیونالیسم دولت/ملت اروپایی است؟ نگاه درست تاریخی 
برای  جهان گرایی  مورد  در  درس هایی  چه  تاریخ  مورد  در  اندیشه 
مبارزاتی  می توانند  روز،  مد  امپریالیستی  مبارزات ضد  آیا  دارد؟  ما 

جهان گرا یا انترناسیونالیستی باشند؟ 

اندیشه هایی درباره ی سوژه ی تاریخ: »درباره ی تاریخ«

حسن  توسط  هابسبام  اریک  نوشته ی  تاریخ«  »درباره ی  کتاب 
مرتضوی به فارسی برگردانده شده است.]1[ مواجهه با این کتاب 
موضوعات  به  اندیشیدن  عمیق تر  برای  مناسب  فرصتی  می تواند 
مشابهی که در باال طرح شد، ایجاد کند. هابسبام بر این باور است که 
»برداشت ماتریالیستی از تاریخ« مارکس، همچنان بهترین راهنما 
برای تاریخ است. هرچند که قید و بندهایی برای این برداشت قائل 
است. او ضرورتًا برچسب های سیاسی مورخان را به مثابه ارزش کار 
آنان ارزیابی نمی کند، و معتقد است که میان کوشش های مورخان 
غیرمارکسیست  مورخان  و  ما  جهان  شناساندن  برای  مارکسیست 
همگرایی های فراوانی دیده می شود. » طبعًا پیشنهاد نمي کنم که 
نمي توان یا نباید بین تاریخ مارکسیستي و غیرمارکسیستي تمایزي 
قائل شد، تاریخي رنگارنگ، چندگونه و مبهم که هردو محموله ي 
یک کانتینر هستند. مورخان سنت مارکسیستي و این شامل همه ي 
سهم  مي سازند  منتسب  نام  این  به  را  خود  که  نمي شود  کساني 

چشمگیري در این تالش جمعي دارند. اما آنان تنها نیستند«

به  اندیشیدن  کتاب  این  می کند  تأکید  نیز  هابسبام  که  آن چنان 
سوژه ی کار تاریخ دان، یعنی تاریخ است. اندیشیدن به این کتاب، 
آن هم در شرایطی که به نظر می رسد بیش از پیش به اندیشیدن 

در مورد سوژه ی تاریخ نیاز داریم، ضروری است.

او تالش می کند که از زوایای مختلف نسبت گذشته و حال، گذشته 
و آینده و یا حال و آینده را بررسی کند. اهمیت تحلیل تاریخی برای 
»اکنون« است یا برای »آینده«؟: » هدف از ترسیم تحول تاریخي 
انسان ها، پیش بیني رخدادهاي آینده نیست، هرچند شناخت و درک 
تاریخي براي هرکسي که مي خواهد اعمال و برنامه هاي انسان ها را 
بر چیزي بهتر از غیب گویي، طالع بیني یا فقط اراده باوري صریح و 

بي پرده استوار سازد، الزم است.«

الگوهای  کشف  تاریخی،  تحلیل  اهمیت  که  است  معتقد  هابسبام 
تاریخی است. او در فصول مختلف به تبعات و یا بعضًا سوتعبیرها 
از این وظیفه ی اساسی تاریخ می پردازد. در یک کالم اهمیت تاریخ 

برای جامعه ی معاصر کشف همین الگوهاست:

»تاریخ، معادشناسي سکوالر نیست، خواه هدف آن را پیشرفت عام 
بي انتها بدانیم یا جامعه ي کمونیستي یا هر چیز دیگري. شاید بتوان 
کرد.  استنتاج  آن  از  نمي توان  اما  کرد  تعبیر  بدین صورت  را  این ها 
الگوها و سازوکارهاي تغییر  انجام مي دهد کشف  کاري که تاریخ 
جوامع  دگرگوني هاي  کشف  خاص  به طور  و  عام،  به طور  تاریخي 
انساني در طي چند سده ي گذشته با تغییرات چشمگیر شتاب یافته 
و گسترده است. این چیزي است که مستقیمًا به جوامع معاصر و 

دورنماهایش مربوط مي شود، و نه پیش بیني یا امیدواري.«

مستلزم  که  است  پروژه ای  تاریخ،  طول  در  تغییرات  این  بررسی 
چارچوبی برای واکاوی تاریخ باشد:
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در  جهت دار  متغیِر  عنصر  یک  بر  متکي  باید  چارچوب  »این 
موضوعات انساني باشد و صرف نظر از آرزوها یا داوري هاي ارزشي 
یا معاصر ما، قابل مشاهده و عیني؛ یعني ظرفیت مستمر و  ذهني 
کار  به وسیله ي  طبیعت  نیروهاي  کنترل  در  انسان  نوع  فزاینده ي 
یدي و کار ذهني، فناوري و سازمان تولید. رشد جمعیت انسان ها 
در جهان در سراسر تاریخ، بدون هیچ مانع چشمگیري و نیز رشد 
تولید و ظرفیت تولید به ویژه در چند سده ي گذشته این واقعیت را به 
اثبات مي رساند. من شخصًا این فرآیند را پیشرفت نمي نامم، چه در 
معناي تحت اللفظي فرآیندي جهت دار و چه به این علت که تعداد 

کمي از ما آن را بهبودي بالقوه یا بالفعل تلقي مي کنند.«

برای  هابسبام  نظر  از  مارکس،  کارل  اهمیت  نقطه ی  این  و 
تاریخ نگاری است. او بر این باور است که صرف نظر از آن که ما این 
تغییر را چه بنامیم، پیشرفت، تکامل و یا هر چیز دیگر، هرتالش 
هوشمندانه ای برای معنا بخشیدن به تاریخ بشر، باید این روند را 
آغازگاه خود لحاظ کند. باید از تغییرات مادی الگوهای روند تغییر 

را درک کرد.

به نظر هابسبام افق دید ما در تاریخ نگاری توسط عوامل مختلفی 
مخدوش می شود، اما در یک جمع بندی او دو نیروی اصلی را علت 
نیرویی  دو  می کند،  ارزیابی  ما  دید  افق  کردن  تار  و  تیره  اساسی 
که باعث می شوند از درس های تاریخی تجربه کسب نکنیم. یک 
نیرو: »همانا رویکرد غیرتاریخي، مهندسي و مشکل گشا از طریق 
مدل ها و تمهیدات مکانیکي است. این رویکرد نتایج شگفت انگیزي 
و  ندارد  دورنمایي  هیچ  اما  کرده،  ایجاد  قلمروها  از  شماري  در 
نمي تواند چیزي را توضیح دهد که از ابتدا به مدل یا تمهید یاد شده 
خورانده نشده باشد. مورخان مي دانند ما تمام متغیرها را به مدل ها 
نخورانده ایم و سایر متغیرات هرگز روشن نیستند )این چیزي است 
ما  همه ي  به  باید  آن  سقوط  و  شوروي  جماهیر  اتحاد  تاریخ  که 

بیاموزد(«

نیروی دیگر »کژدیسه  کردن نظام مند تاریخ براي اهداف غیرعقالني 
است. با رجوع به نکته اي که پیش تر عنوان کردم، این سؤال مطرح 
است که چرا تمامي رژیم ها جوانان خود را وادار مي کنند در مدرسه، 
اندکي تاریخ بخوانند؟ نه براي شناخت جامعه ي خود و چرایي تغییر 
آن، بلکه براي آن که آن را تأیید و به آن افتخار کنند و شهروندان 
بدل  یا  باشند  عراق  یا  یا هندوراس  اسپانیا  یا  متحد  ایاالت  خوب 

شوند«

او می گوید که همین امر در مورد آرمان ها و جنبش ها نیز صادق 
است. تاریخ به عنوان منبع الهام و ایدئولوژي، گرایشي دروني دارد 
که به اسطوره اي در توجیه خود بدل شود: »چنان که تاریخ ملت ها 
این  از  بیش  هیچ چیز  مي دهد،  نشان  مدرن  ناسیونالیسم هاي  و 

چشم بندها خطرناک نیست.«

هابسبام رسالت اصلی مورخ را کنار نهادن این چشم بندها می داند، 
از  جامعه  اگر  حتی  نهد،  گام  مسیر  این  در  شود  قادر  مورخی  اگر 
آموختن نتیجه ی کار او اکراه داشته باشد، می تواند مدعی شود که 

برای جامعه ی معاصر چیزی سودمند را به ارمغان آورده است.

به باور هابسبام، مرز باریکی میان »ساختن تاریخ« و »درک تاریخ 
ابزاری  مدد  به  تنها  که  مرزی  دارد.  وجود  عینی«  امری  مثابه  به 
دقیق که می توان آن را نگرش تاریخی نامید قابل تشخیص است. 
کشف کژتابی های ایدئولوژیک گاه به متخصصان وفادار به حقیقتی 

نیاز دارد که شجاعت پای بندی به حقیقت را در خود یافته باشند. 
هابسبام معتقد است که: » مرسوم ترین سوءاستفاده ي ایدئولوژیک 
از تاریخ متکي بر نابهنگامي است و نه  دروغ.« گاه ایدئولوژی خود را 
به یک دروغ مسجل پای بند نگه نمی دارد. ایدئولوژی ناسیونالیستی 
قوام  را  خود  تاریخی/اجتماعی  نابهنگام  گسل های  اثر  بر  عمدتًا 
باشند که کودکانه  افتاده   پا  پیش  آنقدر  یا  باید  دروغ ها  می بخشد. 
برهنه ی  تن  مثل  که  بزرگ  و  ابلهانه  قدری  به  یا  و  شوند  تصور 

امپراطور کسی توان به  چالش کشیدن اش را نیابد.

در »ایران شهر« همه ایرانی اند: تاریخ و پروژه های 
ناسیونالیستی

و  تاریخ نگاری  رابطه ی  به  هابسبام  بحث  از  عمده ای  بخش 
پروژه های ناسیونالیستی معطوف است. تالش او بر این است که 
هر بار از زاویه ای نو ارتباط میان تاریخ و بازسازی گذشته، تاریخ و 

جعل، تاریخ و تحریف ایدئولوژیک را بررسی کند.

فوری ترین  از  یکی  بحث ها  این  احتمااًل  که  گفت  باید  جهتی  از 
بحث های نظری جامعه ی ما می تواند باشند. جامعه ای که روزبه روز 
به مثابه  گذشته  ناسیونالیستی  بازیابی  از  شکلی  سمت  به  بیش تر 
خود  ایدئولوژیک  بحران  از  فرارفتن  برای  ایدئولوژیک  گریزگاهی 
غرقه  به  تمایل  فربه شدن  برای  متعددی  شواهد  می شود.  نزدیک 
شدن در گذشته ای بی عیب و نقص و یا تخیلی شورمند از ایران 
مجد آریایی را در شمار قابل توجهی از وقایع روز می توان ردیابی 
کرد که در برخی از آن ها شواهدی از حضور منسجم توده ای و یا 
ماجرا  بودن  جدی  گویای  توده ای،  حضور  برای  مستعد  دست کم 

است.

خصوصًا  روشنفکران،  از  برخی  بحث های  یقینًا  نظری  شکل  در 
پروژه ی »ایران شهر« هسته ی شکل دهنده ی این نوع از جنبش 
بالقوه توده ای است. عناد بی تسامح با هر شکلی از طیف اندیشه ی 
چپ و یا در بیانی موجز عناد با اندیشه های مدافع برابری خواهی، 
بازار  غایت گرایی  حکم رانی،  و  دولت  ماجرای  به  سکوالر  باوری 
کلیت  یکسان سازی  به  گرایش  آن،  مشخصه ی  مهم ترین  و  آزاد 
شهروندان ایرانی فارغ از مسائل قومی و تقلیل پراکندگی قومی در 
ایران به شکلی از شووینیسم خطرناک »شهروند ایرانی«. تقلیلی که 
به وضوح حقوق قومیت های مختلف ساکن در ایران را به یک باره 
ایرانی اند!  »ایران شهر« همه  در  قلمداد می کند.  بی مورد  و  اضافی 
ایرانی«  مسامحتا می توان این پروژه ی سیاسی را »نوناسیونالیسم 

نامید.

در مورد »ناسیونالیسم« باید مشخصًا تأکید کرد که بالذات مفهوم 
مفهوم  سیاسی  لحاظ  به  که  معنا  این  به  ایست.  خنثی   سیاسی 
محتوایی  می تواند  که  است  بی طرف  شکلی  »ناسیونالیسم« 
راست گرایانه و یا محتوایی چپ گرایانه بیابد. ناسیونالیسم می تواند 
در  اقلیت ها  شده ی  سرکوب  خواست های  عرضه ی  برای  محملی 
یک دال مشترک باشد، و یا از سویی دیگر محل فوران وقیح ترین 
مانداب های تاریخی سرکوب شده ی قوم گرایانه در قبال هر آن چه 
عامل  می تواند  باشد.  می شود،  تعریف  »دیگری«  یا  »غیر«  که 
وحدت در جنگ های استعماری باشد و یا می تواند عامل خون ریزی 

منطقه ای گردد.

برای  سیاسی  پروژه ای  به  می تواند  ناسیونالیسم  ترتیب  این  به 
)مثل  شود  بدل  ارتجاعی  و  سرکوب گر  حکومتی  با  مبارزه  
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بنیادگرایی  با  مقابله  برای  تکیه گاهی  به  ناسیونالیسم  که  موردی 
خواست های  و  می شود(  بدل  ارتجاعی  حکومتی  انترناسیونالیستی 
توهم  به  سویی  از  یا  و  کند،  جریان دهی  را  مشترک  دموکراتیک 
مجنون »دیگرستیزانه«ای بدل شود که بنداب های خون را از میان 
ارتجاعی  و  کور  خشمی  جز  و  بردارد  فرهنگی  و  قومی  مرزهای 

تاریک، بدیلی نیافریند.

»نوناسیونالیسم ایرانی« دست کم در سطح اندیشه و تاکنون، فاقد 
و  ناسیونالیسم  است.  بوده  برابری خواهانه  و  دموکراتیک  خصائل 
تحوالت  زاییده ی  و  مدرن  مسأله ای  اصواًل  قومیت ها،  مسأله ی 
ناسیونالیسم  که  داشت  نظر  در  باید  است،  سرمایه داری  اجتماعی 
پیش  به  را  پیشامدرن  طرحی  که  مدرن  است  مسأله ای  اساسًا 
می کشد. مورد ویژه ی »نوناسیونالیسم ایرانی« ارتباط تاریخی ای با 
استحکام وریشه دواندن نولیبرالیسم در ایران دارد. تناقضات اقتصاد 
ریشه داری  بحران های  به  منجر  مذهبی،  ایدئولوژی  و  آزاد  بازار 
ایرانی«  »نوناسیونالیسم  که  است  شده  ایران  جامعه ی  ساخت  در 
می تواند خود را به مثابه یک پاسخ برای این بحران ها آماده سازد. 
چند ویژگی جالب برای این شکل از ناسیونالیسم می توان برشمرد: 
»نوناسیونالیسم  مواجه ایم.  توده/دولت  دوگانه ی  با  این که  نخست 
ایران  تاریخ معاصر  ایرانی« محصول شکست جنبش های مردمی 
است. تبعات سنگین شکست های پیاپی اجتماعی و سیاسی تنها به 
ناپدید شدن بدیل های ممکن ختم نمی شود، یکی از خطرناک ترین 
تبعات این شکست های مردمی در تاریخ ما، بی اعتمادی به قدرت 
به عنوان  با مردم  راه هایی است که  از  ناامیدی  و  در سطح مردم 
به  بی باوری  است.  می شود،  آغاز  اجتماعی/سیاسی  سوژه های 
اجتماعی/سیاسی(  سوژه ای  )به مثابه  »مردم«  خالقیت  و  قدرت 
ایمان آوردن  با  ایجاد بدیل اجتماعی/سیاسی، مترادف است  برای 
به قدرت دولتی. دولت در شکل ساختاری خود به هدفی در خود 
برای پروژه های سیاسی بدل می شود. نتیجه ی بی باوری به قدرت 
»مردم« به مثابه سوژه ی سیاسی، ایمان آوردن به »دولت« به مثابه 
سوژه ای سیاسی است. به همین علت کلید قفل های پیش رو و رفع 
بحران های اجتماعی/سیاسی نه تنها در تصرف قدرت دولتی است، 
که تنها از عهده ی توان دولتی برمی آید. طبیعی است که در چنین 
مسیری، واحدهای اجتماعی، انسان ها تنها در شکل پیاده نظام برای 
جامعه،  می شوند. شهروندان  گرفته  نظر  در  پروژه ها  عملی  اجرای 
سیاسی  پروژه های  اجرای  پیاده نظام  چشم  به  تنها  خود  کلیت  در 
توده های بی شکلی هستند  دولت گرا درنظر گرفته می شوند، آن ها 
بگیرند.  دلخواه  شکل  و  شوند  مهار  باید  دولتی  قدرت  توسط  که 
»نوناسیونالیسم ایرانی« پروژه ی سیاسی ای است که بنیان خود را با 
تأکید ویژه ای بر دوگانه ی جعلی توده/دولت بنا نهاده است. اصواًل 
مثابه  به  ایرانی«  ملی  بازتعریف »هویت  برای  ایدئولوژیک  تالش 
بی شکل  توده ی  این  به  ایدئولوژیک  فرم دهی  برای  است  تالشی 
و تغییر آن به پیاده نظام سیاست های دولتی. در مورد شکل خاص 
این »قدرت دولتی« در »نوناسیونالیسم ایرانی« باید تأکید کرد که 
قویًا شکلی سکوالر برای خود قائل است و به جدایی سپهر دین از 
سپهر اجرایی حکومت باور دارد. قوت گرفتن نظری »نوناسیونالیسم 
ایرانی« در وهله ی نخست واکنشی به ایدئولوژی دینی حاکم است 

و تالش برای ایجاد بدیلی برای به چالش کشیدن آن.

»نوناسیونالیسم  مهم  مشخصه ی  دومین  آزاد  بازار  غایت گرایی 
ایرانی« است. شکاف میان بیان ایدئولوژی حاکم و محتوای بیانی 
آن، همان طور که پیش تر اشاره شد به تناقضات متعددی دامن زد. 
از سویی در عرصه ی بیانی، ایدئولوژی »انترناسیونالیستی شیعی« 

از سوی  و  از یک سو  امپریالیستی  استعمار  علیه  مقاومت  بر  تأکید 
دیگری برابری و برادری میان آحاد امت در سطح جهانی و تالش 
شکل  در  ضرورتًا  را  خود  که  برابری ای  دارد،  آن  گسترش  برای 
برابری اقتصادی به نمایش می گذارد. لیکن، محتوای اجرایی این 
بیان ایدئولوژیک خود را در شکل گسترش بازار آزاد، مقررات زدایی 
اجتماعی/ قبال وظایف  از سوی دولت در  از کار، سلب مسئولیت 
اقتصادی خود و بی پناه گذاشتن فرودستان اقتصادی نشان می دهد. 
اگرچه »نوناسیونالیسم ایرانی« تالشی است برای حل این تناقضات، 
یا واکنشی کور  ناپخته و  تناقضات دارد. ضدیت  این  اما ریشه در 
در  اگر  دارد.  است  ارزش  حاکم  ایدئولوژی  در  که  هرآن چه  به 
امپریالیسم  با  ایدئولوژی »انترناسیونالیسم شیعی« میل به ضدیت 
غربی به نمایندگی آمریکا وجود دارد، آمریکادوستی به یک ارزش 
اگر در »انترناسیونالیسم  ایرانی« بدل می شود.  در »نوناسیونالیسم 
آموزه های  از  ستایش  و  اسالم  عربی  خاستگاه  بر  تأکید  شیعی« 
زبان  به  مذهبی  ادبیات  و  متون  ساختن  پررنگ  مدد  به  مذهبی 
عربی وجود دارد، در »نوناسیونالیسم ایرانی« عرب ستیزی به یک 
بازگشت  برای  عمومی  دادخواستی  و  می شود  بدل  اخالقی  ارزش 
تناقض  می شود.  ارائه  ایران  شهروندان  آریایی  نژاد  ریشه های  به 
مهمی که گشاینده ی راه »نوناسیونالیسم ایرانی« به ستایش از بازار 
آزاد است، ضدیت با پروژه ها و بینش اقتصادی دموکراسی لیبرال 
غربی با ادعاهای برابری خواهانه ی »انترناسیونالیسم شیعی« است. 
از آن جا که »نوناسیونالیسم ایرانی« به مثابه چاره یابی ایدئولوژیک 
این تضاد میان  ایدئولوژیک کنونی طرح شده است،  برای بحران 
رفته  میان  از  سهولت  به  ایدئولوژیک  سازوکار  عملی  بیان  و  ادعا 
است. باید به این اندیشید که بنا به چه عواملی بخشی از مردم ایران 
عمدتًا »آمریکادوست« و »پرو آمریکا«یی ترین مردمان کشورهای 

خاورمیانه هستند!

مهیا  می تواند  تاریخی  فرصتی  ایرانی«  »نوناسیونالیسم  ایدئولوژی 
کند که بخش عمده ای از بدنه ی اجرایی و غیرایدئولوژیک ساختار 
حاکمیت فعلی به سهولت در آن ادغام شوند. از این جهت گذاری 
آزاد،  بازار  بی پرده ی  مدافع  سکوالر،  ساختاری  به  خشونت  بدون 
دولت مدار، شووینیستی و مخالف جدی و ضروری هر نوع اندیشه ی 
این  در  می شود.  ایجاد  فرودست  طبقات  نفع  به  برابری خواهانه 
میان حلقه ی واسط، پروپاگاندای اصلی ایدئولوژی »نوناسیونالیسم 

ایرانی« در رسانه ها نقش حیاتی خود را ایفا می کنند.

پروپاگاندیست های »نوناسیونالیسم ایرانی«: 
روشنفکران رسانه ای

به  بنا  شکل گیری  حال  در  اندیشه ی  این  که  آن جاست  مسأله 
در  که  کتاب،  کاغذهای  روی  در  تنها  نه  آن  گسترش یابندگی 
انتزاع  تنها یک  دیگر  نامرتبط،  و  پراکنده  سطح رخدادهای ظاهرا 
یک  بالقوه  آن را  باید  که  نیست،  روشنفکری  اندیشه ورزانه ی 
ایدئولوژی در حال شکل گیری که آماده ی سربازگیری از توده های 
خسته و ناامید است در نظر گرفت. بخش قابل توجهی از ایدئولوژی 
و  تاریخ  به  ویژه  نگاهی  مرهون  شهر«  »ایران  ناسیونالیستی 

تاریخ نگاری است.

مد جدید تاریخ نویسی که از تأثیرات مدهای فکری پست  مدرنیستی 
داستان  به  تاریخ  تقلیل  و  داستان گویی  به  نبوده، گرایش  امان  در 
دارد. نزدیک ترین نمونه ی چنین شکلی از تاریخ  نگاری را باید در 
ماده ی  به  تاریخ  کرد.  جست وجو  میالنی  عباس  دکتر  کتاب های 
خام یک روایت شیرین و عوام پسند ملودرام بدل می شود. باالخره 
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شاه ایران در لحظه ی فرار از ایران در هواپیما خورش قیمه خورد 
یا چلو مرغ؟! و یا این که انگیزه ی شاه از انتخاب این غذا در آخرین 
نمونه،  عنوان  به  سؤاالت  جنس  این  بود؟  چه  ایران  از  پروازش 
تاریخی شخصیت  بررسی  در  سرنوشت ساز  و  حیاتی  پرسش هایی 
شاه در کتاب »نگاهی به شاه« هستند. این فرم تاریخ نگاری تنها 
گویای تقلیل تاریخ عینی به داستان سرایی از جنس قصه های پریان 
مد  تاریخ نویسی  در  عمومی  روند  یک  گویای  بیشتر  بلکه  نیست، 
روز توسط روشنفکران باورمند به »نوناسیونالیسم ایرانی« در ایران 
معاصر است. مطمئنًا نقش پر رنگ رسانه های جمعی در پر فروش 
شدن این آثار و اقبال عمومی از آن را نباید نادیده گرفت، اما مسأله  
تنها تبلیغ رسانه های جمعی ای که ذائقه ی جامعه را فرم می دهند 
زمین  نیز  خطاب  مورد  جامعه ی  بطن  در  می رسد  نظر  به  نیست! 
حاصلخیزی برای پذیرش چنین روایت کارآگاهی/ پلیسی از تاریخ 
است! آیا نمی توان مدعی شد که در حقیقت این آثار تاریخ نگارانه 
در  اغلب  که  هستند  جمعی ای  خواست های  ایدئولوژیک  بیان 
هابسبام  می یابند؟  توده ای  جنبش  از  شکلی  تاریخی  بزنگاه های 
اروپای مرکزی و شرقی می گوید: »در  اهالی کشورهای  مورد  در 
زندگي  به  اروپاي مرکزي و شرقي در کشورهایي  اهالي  مجموع، 
احتمااًل  و  نومید هستند،  از گذشته ي خود  ادامه مي دهند که  خود 
عمدتًا از زندگي کنوني شان نومید شده اند و نسبت به آینده نیز افق 
روشني ندارند. این وضعیت بسیار خطرناک است. مردم در پي کسي 
معرفي اش  عدم اطمینان خود  و  ناکامي  مقصر  به عنوان  که  هستند 
کنند. جنبش ها و ایدئولوژي هایي که به احتمال قوي از این خلق وخو 
نیستند که خواهان  این نسل، آن هایي  سود مي برند، دست کم در 
بازگشت به مدل دوران پیش از 1۹8۹ باشند. آن ها به احتمال زیاد 
جنبش هایي هستند الهام گرفته از ناسیونالیسم بیگانه هراس و مدارا 

ناپذیر. سهل ترین کار همیشه سرزنش بیگانه هاست«

هابسبام  نظر  مورد  مردمان  و  ما  کنونی  وضعیت  با  شباهتی  آیا 
تاریخی  نگرش  هیچ  عماًل  که  بستری  چنین  در  آیا  ندارد؟  وجود 
ندارد  را  باال  دست  اندیشه،  حوزه ی  در  دست کم  انسان گرایانه ای 
نظری  و  روشنفکری  توجیه گرانه ی  سربرآوردن  انتظار  به  نباید  ما 

هولناک ترین کابوس هایی تاریخی/اجتماعی خود بنشینیم؟

در واقع می توان دقیق تر پرسید که تاریخ چه زمانی با وهِم جمعی 
می شود؟  ایدئولوژی ها  دست آویز  که  چیزی  آن  می یابد،  انطباق 
هابسبام بر این باور است که: »تاریخ، ماده ي خام ایدئولوژي هاي 
چنان که  مي شود،  محسوب  بنیادگرا  یا  قومیتي  یا  ناسیونالیستي 
بوته ي خشخاش، ماده ي خام معتاد به هرویین است. گذشته در این 
ایدئولوژي ها، عنصري اساسي و شاید تنها عنصر اساسي محسوب 
مي شود. اگر گذشته ي درخشاني وجود نداشته باشد، همیشه مي توان 
آن را ساخت. در حقیقت، معمواًل گذشته اي یکسره درخشان وجود 
ندارد، زیرا پدیده هایي که این ایدئولوژي مدعي توجیه شان هستند، 
نه باستاني یا ابدي، بلکه از لحاظ تاریخي تازه هستند.« از همین 
عمدتًا  که  ایرانی  نولیبرال  جوان  روشنفکران  به  می توان  جنس، 
عرصه ی حضورشان در نشریات و روزنامه ها یا فضای مجازی است 
اشاره کرد. رسالت این گروه نوعی انتقام گیری ایدئولوژیک از تاریخ 
است، به مدد قصه گویی تاریخی و به محکمه کشاندن هر آن چه 
داستان سرایی  فرم  نیست.  در طیف عالیق سیاسی شان  که عماًل 
که  باشد  ما  برای  خطری  زنگ  می تواند  ایرانی  تاریخ نگاری  در 
جنبش های  نضج گیری  شاهد  می توان  دور  چندان  نه  آینده ای  در 
را  واقعیات  می توانند  که  باشیم  ناسیونالیستی ای  واپس گرای 
سازند.  بدل  آزاد  بازار  خوِش  پایان  طعم  با  پریان  قصه های  به 

جنبش هایی که گسترش توده ای خود را مرهون نگاه  ایدئولوژیک 
خود به تاریخ هستند. نگاهی که تاریخ را به افسانه ی دم دستی، 
توجیه گیر و زائده ای از وهم جمعی بدل کرده است. راه مبارزه با این 
نگاه به تاریخ طبعا آشکار است، تأکید بر انسجام نظری در مواجهه 

با خود تاریخ به مثابه سوژه ی تفکر.

 …« این:  می گوید  هابسبام  که  آن چنان  داشت،  یاد  به  باید  اما 
تالش ها برای جایگزینی تاریخ با افسانه و داستان ساختگی، صرفا 
شوخی های زشت روشنفکری نیستند. به هر حال، آن ها مي توانند 
وارد شود، همان طور که  به کتاب مدارس  کنند چه چیزي  تعیین 
براي  از جنگ ژاپن در چین  بر روایت سانسورشده  مقامات ژاپني 
افسانه  مي کردند.  تأکید  ژاپني ها  درسي  کالس هاي  در  استفاده 
است،  تعیین کننده  هویتي  سیاست هاي  براي  ساختگي  داستان  و 
سیاست هایي که امروزه بر اساس آن ها گروهي از مردم با تعریف 
خود از قومیت، دین یا مرزهاي گذشته یا حال کشورها مي کوشند 
قطعیت معیني را در جهاني غیرقطعي و لرزان بیابند: »ما با دیگران 

متفاوت و از آن ها بهتریم.«

 

»نوناسیونالیسم ایرانی«: گذشته ی مقدس، تاریخ ربوده شده!

تاریخ،   « کرد:  تصور  اشتباه  نباید  که  می دهد  هشدار  هابسبام 
خاطره ي نیاکان یا سنت جمعي نیست. مردم، تاریخ را از کشیشان، 
مقاالت  نویسندگان  و  کتاب هاي تاریخي  نویسندگان  معلمان، 
مجالت و برنامه هاي تلویزیوني فرامي گیرند« مسأله بر تأثیرگذاری 
آکادمیسین ها،  روزنامه نگاران،  از  اعم  روشنفکران  تردیدناپذیر 
خواست های  تأثیر  هم زمان  و  مردم،  بر  جمعی  فراگیر  رسانه های 
جمعی مردم بر نویسندگان تاریخی است. هابسبام می گوید: »براي 
فراگیري درس هاي تاریخ یا هر چیز دیگر دو نفر الزم است: یکي 

که اطالعات بدهد و دیگري که گوش فرا دهد.«

اهمیت گذشته آن جاست که عضو یک جامعه ی انسانی بودن یعنی 
ارتباط با گذشته، اگر به معنای رد گذشته نیز باشد. لذا گذشته بُعد 
الگوهای  از نهادها، ارزش ها و  ناگزیر  انسان، جزئی  دائمی آگاهی 
دنبال  مورخان  مسأله ی  می شود.  محسوب  انسانی  جامعه ی  دیگر 
دگرگونی های  ماهیت  تحلیل  و  گذشته«  »معنای  تغییرات  کردن 

آن است.

نحو  به  تجربه،  جمعی  تداوم  همچون  گذشته  معنای  ماهیتًا 
شگفت انگیزی مهم باقی می ماند. حتی برای کسانی که مداومًا در 
اندیشه ی نوآوری هستند و یا بر این باورند که تازگی با پیشرفت برابر 
است، گذشته اهمیت خود را به مثابه تجربه ی جمعی حفظ می کند: 
هر  تحصیلي  برنامه ي  در  »تاریخ«  همگاني  شمولیت  »شاهدش، 
از  برخوردار  مدرن  انقالبیون  یا جست وجوي  مدرن  آموزشي  نظام 
نظریه ي مارکسیستي براي یافتن پیشینیان خود )اسپارتاکوس، مور، 

وینستانلي( است«

که  مسائلی  آن   اصواًل  که  دهد  نشان  تا  می کند  تالش  هابسبام 
به مثابه انگیزه ی اصلی برای پناه بردن به کنج امن گذشته در جوامع 
انسانی مطرح می شوند، مسائلی برآمده از مدرنیته هستند، مسائلی 
که امروزه پیش آمده اند. تناقض جالب آن جاست که با ریشه دواندن 
و شتاب گیری تغییرات گسترده ی اجتماعی، جوامع انسانی به فراتر 
نمی تواند  عماًل  گذشته  که  می شوند  دگرگون  معینی  نقطه ی  از 
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الگوی حال باشد، در بهترین حالت می تواند مدلی برای آن باشد. 
باید به شیوه هاي نیاکان مان بازگردیم.«  هابسبام می گوید: »« ما 
یا  نمي پردازیم  آن ها  به  خودکار  دیگر،  که  است  زماني  ترجیع بند 
نمي توانیم چنین انتظاري داشته باشیم. این امر حاکي از دگرگوني 
بنیادي خود گذشته است. گذشته اکنون به نقابي براي نوآوري بدل 
مي شود و باید هم بدل شود، زیرا تکرار آن چه پیش تر رخ داده را 
بیان نمي کند، بلکه اعمالي را بازمي گوید که بنا به تعریف، با آن چه 

پیش تر رخ داده متفاوت هستند.«

برای  روکشی  به  کنونی  تغییرات  با  متناسب  گذشته  واقع  در 
که:  است  جهت  این  از  می شود.  بدل  اجتماعی  خواست های 
»آن چه رسما »گذشته« تعریف می شود، آشکارا گزیده اي خاص از 
بي نهایت چیزهایي است که به یاد سپرده مي شوند یا مي توانند به 
یاد سپرده شوند.« انسان ها به علت مواجه با مسائلی مدرن دست 
به انتخاب در گذشته می زنند تا راه حل هایی در آن جا برای این جا 
بیابند. مشکل این است که ضرورتًا همیشه گذشته قابل بازسازی 
برای اکنون نیست و گاه به طرزی دلخراش بازسازی گذشته ناکام 
می ماند چرا که واقعیات مدرن اکنون، مانع از انطباق نعل به نعل 
گذشته می شوند: »دیر یا زود، مقطعي فرامي رسد که دیگر گذشته 
به معناي دقیق کلمه نمي تواند بازتولید یا حتي احیاء شود. در این 
مقطع، گذشته چنان از واقعیت بالفعل و حتي به یادمانده دور خواهد 
شد که سرانجام به چیزي مشابه زباني براي تعریف آرزوهاي معین 
تبدیل  تاریخي  با مالک هاي  کنوني  نه محافظه کارانه ي  لزومًا  اما 

مي شود.«

هابسبام معتقد است که نوآوری های تاریخی از اواسط سده بیستم 
و از اواخر سده ی هجدهم چنان با سرعت و شتاب صورت گرفته 
تاریخ  روند  برای  قاطعی  تمایزات  تاریخی  امواج  موج  که  است 
ایجاد کرده است. مسأله این است که تغییرات اجتماعی که بخش 
عمده ای از آن مرهون تغییرات فناوری و نوآوری در تولید اجتماعی 
بوده است، چنان مفهوم »اکنون« را در گذر زمان دگرگون می سازد 
که هر »گذشته«ای با شکافی واقعی به »اکنون« متصل می شود. 
بدل  تکامل  یا  تحول  تغییری جهت دار،  فرآیند  مثابه  به  تاریخ  لذا 

می شود. به این ترتیب، »تغییر« عامل مشروعیت خویش می شود، 
اما از این طریق در »معنایی دگرگون شده از گذشته« تثبیت خواهد 
شد. »به طور خالصه، اکنون آن چه به حال مشروعیت مي بخشد و 
نقاط  از  مجموعه اي  به منزله ي  گذشته  نه  مي دهد،  توضیح  را  آن 
مرجع مثاًل منشور کبیر یا حتي دوره اي معین(مثاًل عصر نهادهاي 
اندیشه ي  حتي  حال.  شدایند  از  است  فرآیندي  بلکه  پارلماني)، 
تاریخي گرا  تغییر،  فراگیر  واقعیت  با  مواجهه  در  نیز  محافظه کارانه 
شکل  قانع کننده ترین  به منزله ي  بازاندیشي،  چون  شاید  مي شود. 

حکمت تاریخي، بیش از هر چیز مناسب آن ها باشد.«

پدیدار  »گذشته«  و  »اکنون«  میان  که  قاطعی  شکاف های  در 
می شود، گاهی تاریخ را می توان به ابزار کاربردی عامیانه ای تقلیل 
داد که به مدد آن راهی برای فرار از بحران های »اکنون« ایجاد 
شود: »اگر حال در معناي معیني رضایت بخش نباشد، گذشته مدلي 
براي بازسازي آن در شکلي رضایت بخش فراهم مي آورد. روزهاي 
اغلب  هم  هنوز  و  مي شد  تعریف  گذشته  خوش  روزهاي  گذشته، 
رجعت  آن  به  باید  جامعه  که  است  نقطه اي  این  مي شود؛  چنین 
جهان،  سراسر  در  است:  رایج  به شدت  هم  هنوز  دیدگاه  این  کند. 
مردم و جنبش هاي سیاسي، آرمان شهر را نوعي نوستالژي مي دانند: 

بازگشت به اخالق خوب قدیمي، دین روزگاران کهن … «

اساسًا  که  آن جاست  تاریخ  به  توجیه گر  نگاه  این  عمده ی  مشکل 
به  است!  تاریخی  فریبنده ی  جعل  یک  »گذشته«  بستر،  این  در 
عبارتی دیگر، آن »گذشته«ای که به میان کشیده می شود اصواًل 
وجود ندارد و یا بخش اصلی آن صرفا زاده ی توهم است. و این 
گذشته  به  رجعت  علت  مورد  در  هابسبام  کلیدی  نکته ی  همان 
با »اکنون«  آسیب زا  است. »گذشته«ی جعلی ماحصل مواجهه ی 
برخورد  نتیجه ی  صرفا  خاص،  مورد  این  در  گذشته  چراکه  است، 
با مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی »اکنون« است و نه بالعکس: 
»صیهونیسم، یا به عبارتي هر ناسیونالیسم مدرن، احتمااًل نمي تواند 
ملت هاي  دولت  نوع  زیرا  باشد  گمشده  گذشته اي  به  بازگشت 
از سده ي  با نوع سازماني که متصور بودند، اصاًل پیش  منطقه اي 
بود که  انقالبي  ابداع  نوعي  امر،  این  بلکه  نداشتند؛  نوزدهم وجود 
به رجعت تغییر چهره داد.« به عبارت دیگر این »گذشته« احتمااًل 

وجود عینی نداشته است!

می توان این طور نتیجه گرفت که از جهتی، تاریخ جعلی نه بازسازی 
گذشته که امحای گذشته است: »جنبش هاي ناسیونالیستي جدید 
شوند  تعریف  جنبش هایي  مي توانند  تقریبًا  رنان  ارنست  کالم  به 
که  چرا  مي فهمند،  بد  را  آن  یا  مي کنند،  فراموش  را  تاریخ  که 
اهداف شان از لحاظ تاریخي بي سابقه است، با این همه بر تعریف 
آن اهداف در محدوده اي کمابیش تاریخي تأکید مي کنند و عماًل 
این  بخشند.  تحقق  را  جعلي  تاریخ  این  از  بخش هایي  مي کوشند 
دقیق تر  یا  ملي  مرزهاي  تعریف  در  شکل  آشکارترین  به  موضوع 
»همه ي  که:  کرد  تأکید  باید  مي کند«.  ارضي صدق  ادعاهاي  در 
آن ها  نیستند.  »تجدیدحیات«  حتي  یا  بازسازي  به هیچ وجه  این ها 
نوآوری هایی هستند که از عناصر یک گذشته ي تاریخي، واقعي یا 
خیالي، استفاده مي کنند یا به آن مربوط مي شوند. چه نوآوري هایي 
به این سبک و سیاق و با کدام شرایط انجام مي شوند؟ جنبش هاي 
خامي  ماده ي  تاریخ،  زیرا  هستند،  نمونه  آشکارترین  ناسیونالیستي 
فرآیند ساخت »ملت های« جدید  براي  تمام  به سهولت  است که 

تاریخي به کار برده مي شود.«

بخشی از داعیه ی اندیشه های ناسیونالیستی، برجسته ساختن »هویت 
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یا  »جهان روایی«  توسط  آن  اضمحالل  خطر  بهانه ی  به  بومی« 
فرابومی بودن است. در شکل های تاریک تر اندیشه ی ناسیونالیستی، 
نابودی دست آوردهای  توطئه ای جهانی در کار است که قصد آن 
ادعای  مورد  جغرافیایی  حوزه ی  در  درخشان  گذشته ای  تاریخی 
خرد  »هویت«های  مسأله ی  بر  تأکید  قضا،  بر  دست  است.  آنان 
در قبال امور »جهان شمول« و یا روایت های بزرگ تر در اندیشه ی 
پست مدرن جایگاهی ویژه می یابد. دو انتخاب وجود دارد، یا »هویت 

بومی« و یا »جهان روایی«. انتخاب پست مدرنیسم، اولی است.

محلی گرایی یا جهان گرایی؟ 

قبال  در  استدالل  و  موضع گیری  به  بارها  کتاب  این  در  هابسبام 
نگره ی پست مدرنیستی در تاریخ می پردازد. اما یکی از درخشان ترین 
تا حد زیادی روشن می کند،  را  این موضوع  بخش های کتاب که 
نقل ماجرای حمله ی ارتش آلمان نازی و قتل عام آن ها در روستایی 
ایتالیاست. نازی های در سال 1۹44 به سمت  دورافتاده در شمال 
روستایی  در  آنان  از  واحدهایی  که  عقب نشینی اند  حال  در  شمال 
)یعنی  »راهزنان«  فعالیت  علیه  انتقام  بهانه ی  به  آرتزو  استان  در 
پارتیزان های محلی( دست به کشتار مردان روستا می زنند. پنجاه 
سال بعد کنفرانسی بین المللی در آن منطقه برای بررسی تصاویری 

که اهالی محلی از این قتل عام ها دارند، برگزار شد.

»هیچ  می سازد:  بیشتر  آن را  اهمیت  کنفرانس  این  ویژه  ی  شرایط 
موضوعي نمي توانست کمتر از این »آکادمیک« باشد. پنجاه سال 
پس از آن که 175مرد را از همسران و فرزندان خود در چیویتال دال 
کیانا جدا و تیرباران مي کنند و در میان خانه هاي سوخته ي دهکده 
روي هم مي اندازند. بنابراین عجیب نیست که کنفرانس در فضایي 
موضوعاتي  مي دانستند  برگزار شد. همه  آشفته  و  پرتنش  به شدت 
با فوریت عمده ي سیاسي، و حتي مربوط به زندگي انسان، مطرح 
است. مورخان حاضر در آن کنفرانس نمي توانستند به رابطه ي تاریخ 
ایتالیا  از آن،  و حال فکر نکنند. به هر حال فقط چند هفته پیش 
دولتي را انتخاب کرده بود که براي نخستین بار پس از 1۹43 از 
میان فاشیست ها بود، و آن را همچون هدیه اي به ضدکمونیست ها 
و نیز این موضع تقدیم کرد که مقاومت 1۹43 _ 1۹45 یک جنبش 
رهایي ملي نبوده، و به زمان هاي دور، بي هیچ ارتباطي با زمان حال، 

تعلق دارد و باید به فراموشي سپرده شود.«

احتمااًل می توان تصور کرد که در آن کنفرانس همه آشفته بوده اند! 
کشتارند.  و  مقاومت  زماِن  بازماندگان  که  روستاییان  تا  مورخ  از 
روستاییان از بازگویی موضوعاتی که هر زن و مرد روستایی می داند 
زندگی  که  است  این  پرسش  مشوش اند.  بماند  ناگفته  است  بهتر 
روستاییان چه گونه توانسته است با این توافق ضمنی مبنی بر به 

گور سپردن تعارضات گذشته به سال  وقوع جنایت بازگردد؟!

از برخی از واکنش های روستاییان می توان این سردرگمی عمومی 
را تشخیص داد، ساکنان یک روستای کاتولیک در مصاحبه هایی 
که با مورخان شفاهی جوان )عمومًا دست چپی( انجام داده بودند، 
»جوانان  در عوض  و  نمی دانستند  مقصر  کشتار  بابت  را  آلمانی ها 
بودند  پیوسته  پارتیزان ها  به  که  مي کردند  سرزنش  را  محلي 
را  خانواده هایشان  غیرمسئوالنه  مي کردند  احساس  درنتیجه  و 
دست خوش فاجعه کرده اند.« این شکل از روایت قتل عام برای ما 
آشنا نیست؟ مقصر نه قاتالن که مقتوالن ماجرا هستند که موجب 

تحریک قاتالن شده اند.

هابسبام از خالل سردرگمی ای که مورخان مختلف و با ملیت های 
این  ساختن  برجسته  پی  در  دارند،  شده  یاد  کنفرانس  در  مختلف 
پرسش است که با خودسری محض بقایا و خاطرات تاریخی چه گونه 
باید برخورد کرد؟ عماًل تمامی مورخان غیر ایتالیایی و چند مورخ 
ایتالیایی، چیزی از این کشتار نشنیده اند. از سویی مورخان روسی در 
آن جا تمرکز بر جنایات آلمانی ها را منحرف کردن توجه از خوف و 
دهشت های استالین ارزیابی می کنند، از سویی دیگر واکنش برخی 
ارزیابی  مقتوالن  که  قاتالن  نه  را  فاجعه  عامل  که  روستاییان  از 

می کنند، می تواند تصویری از فضای پرتنش کنفرانس ایجاد کند.

چنین  چه گونه  که  بود  این  عمیق تر  »مسأله ي  می گوید:  هابسبام 
مسائلي به یاد سپرده مي شوند یا مي توانند به یاد سپرده شوند. با این 
همه، هنگامي که ما در میدان بازسازي شده ي روستایي ایستادیم 
که زماني تخریب شده بود و روایت مفصل یادبودي را مي شنیدیم 
در  دهشتناک  روز  آن  از  کشته شدگان،  کودکان  و  بازماندگان  که 
نوع  که  نکنیم  درک  مي توانستیم  چه گونه  مي دادند،  شرح   1۹44
تاریخ ما نه تنها با تاریخ آن ها سازگار نیست بلکه به طریقي ویرانگر 
آن است؟ ماهیت ارتباط بین مورخي که به کدخداي روستا رونوشت 
پژوهشي درباره ي کشتاري را ارائه مي دهد که ارتش بریتانیا چند 
روز پس از این واقعه مرتکب شده بود، و کدخدایي که آن رونوشت 
را دریافت مي کند چیست؟ براي یکي این منبع، بایگاني اولیه است 
آن  مورخان  ما  روستا که  یادمان  تقویت گفتمان  براي دیگري،  و 
یادبود  روایِت  آن  همه،  این  با  مي دانیم.  اسطوره اي  به راحتي  را 
راهي بود براي به توافق  رسیدن با روان گزیدگي (truama) که 
براي  بود که هولوکاست  براي چیویتال دال کیانا عمیق  همان قدر 
عمومي  انتقال  براي  صرفًا  که  ما  تاریخ  آیا  یهود.  مردم  تمامیت 
رویدادهایي طرح ریزي شده که براساس شواهد و منطق بتواند به 
آزمون کشیده شود، مناسب یادبود آن ها نیز هست که ماهیتًا فقط به 
خود آن ها و نه هیچ کس دیگر تعلق داشت؟ چنان که فهمیدیم این 
یادبود را روستاییان دهه هاي متمادي براي خود بنا به دالیلي که 
ما نمي دانیم حفظ کرده بودند و از پژوهش درباره ي جزییات کشتار 
دهکده ي مجاور امتناع مي کردند، چراکه این کشتار، نه گذشته ي 
آن ها بلکه گذشته ي همسایگان شان بود. آیا تاریخ ما با تاریخ آن ها 

قابل مقایسه است؟«

هابسبام تالش می کند که از خالل طرح این مثال پرسش اساسی تری 
تاریخ نگاری، یعنی انتخاب میان »هویت« یا »جهان روایی« را طرح 
کند. مردم محلی در آن روستا با فاجعه ای محلی روبرو شده اند، اما 
آیا نمی توان این فاجعه را در بستری فراتر از روستای قتل عام شده 
فاجعه ای  بازنمایی  شده،  یاد  محل  در  فاجعه  این  گرفت؟  نظر  در 
جهانی نیست؟ هابسبام بر این باور است که: »همین مواجهه نشان 

داد که براي مورخان، جهان روایي ضرورتًا بر هویت غلبه دارد.«

می تواند  اتفاقات  بودن  یا جهانی  قتل عام ها  بودن  مسأله ی محلی 
باشد.  ایران  جامعه ی  مترقی  بخش های  برای  دیگر  پرسشی  آغاز 
ایران  روشنفکری  جریان  از  بخشی  موضع گیری  اساسی  اشکال 
اعم از ژورنالیست، مترجم، منتقد ادبی و… که در قبال فاجعه ی 
سوریه که آن را یا در استداللی حمایت از منافع ملی ایران ارزیابی 
می کنند و یا در شکلی پاسیو، این فاجعه را فاجعه ای محلی مربوط 
آیا  چیست؟  می دانند،  سوریه  جغرافیایی  منطقه ی  یا  و  مردم  به 
واحد جهانی  بر  را  ملی  واحد  تحلیل  در سطح  نمی توان گفت که 
این  بد(  یا  )خوب  اخالقی  ارزش  از  گذشته  بخشیده اند؟  ارجحیت 
تحلیل  واحدهای  به  درغلتیدن  سیاسی،  لحاظ  به  موضع گیری، 
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محلی و فراموشی سطح تحلیل جهانی به اشتباهات سیاسی جبران 
ناپذیری منتج می شوند. هابسبام به ما یادآور می شود که تاریخ های 
محلی، تاریخ های جزیی و خارج از متن اصلی یا جهان روا، عمدتا 
تاریخ هایی مناسب برای عده ای محدود باقی می مانند، و گشایشی در 
درکی فراتر حاصل نمی کنند: »تاریخي که فقط براي یهودي ها )یا 
افریقایي امریکایي ها، یوناني ها، زنان، پرولترها یا همجنس خواهان 
طرح ریزي شود، تاریخ خوبي نخواهد بود، هرچند تاریخ تسلي بخِش 
کساني باشد که در آن ایفاي نقش مي کنند. متأسفانه، همان طور که 
وضعیت بخش هاي بزرگ جهان در اواخر هزاره ي ما نشان مي دهد، 

تاریخ بد، نه تاریخي بي ضرر بلکه خطرناک است.«

او معتقد است که: »واژه هاي تایپ شده بر صفحه  کلیدهاي آشکارا 
»خطر  او:  برای  باشند.«  مرگ  پیام هاي  حامل  مي توانند  بي خطر، 
تاریخ خود  انسان ها  از  تاریخ یک بخش  به جداسازي  در وسوسه 
مورخان برحسب محل تولد یا انتخاب از بستري گسترده تر نهفته 

است.«

تحلیل  در  سیاست  از  اخالق  انتزاع  که  شد  یادآور  باید  این جا  در 
نهایی ناممکن است. مسئولیت اخالقی ای که انتخاب های سیاسی 
بر دوش عامالن اجتماعی می گذارد، تنها به این بهانه که اشتباهات 
سیاسی اموری عادی و اجتناب ناپذیرند قابل چشم پوشی نیست. به 
بهای گزاف اشتباهات سیاسی رنج و زحمت، مرگ و آوارگی برای 
انسان های دیگری حاصل می شود. عادت به رفتارهای غیرانسانی 
و عادت به نتایج فاجعه بار تصمیمات سیاسی خود می تواند فاجعه ای 
تجزیه ي  از  شرایطي  چنین  »در  هابسبام:  نظر  از  باشد.  بزرگ تر 
اجتماعي و سیاسي، باید انتظار انحطاط تمدن و رشد بربریت را به 
هر حال داشته باشیم؛ و با این همه آن چه اوضاع را بدتر مي کند، 
آن چه بي شک اوضاع را در آینده حتي وخیم تر مي کند، از کار افتادن 
تدریجي وسایل دفاعي است که تمدن روشنگري در مقابل بربریت 
برافراشت. زیرا بدترین جنبه این است که به رفتارهاي غیرانساني 

خو کرده ایم. ما آموخته ایم با رفتارهاي مداراناپذیر مدارا کنیم.«

به این ترتیب پروژه های ناسیونالیستی از قبیل پروژه ی »ایران شهر« 
که محور اتکای آن بر فرهنگ هویتی محلی است، ناخواسته و یا 
تعمدا به انفصال از بستر جهانی و یا مجزا ساختن بخشی از تاریخ 
کمک  به  که  هویتي  فرهنگ  استاندارد  »نمونه ي  می شود:  منجر 
اساطیِر پوشیده به جامه ي تاریخ، خود را به گذشته پیوند مي دهد، 

ناسیونالیسم است.«

تاریخ یک  که  است  این  تاریخ  در  بدیهی هویت گرایی  یک خطر 
هویت خاص ممکن است به تاریخ فراموشی و یا تحریف هویت های 
ناسیونالیستی،  تاریخ سازی  مشخص  نمونه ی  در  شود،  منتج  دیگر 
به یک  آن ها  تقلیل  و  موجود  تمامی هویت های  یکدست ساختن 

هویت از پیش ساخته شده امری متدوال و تکرار شونده است:

که:  کرد  اظهارنظر  چنین  پیش،  سده  یک  از  بیش  رنان  »ارنست 
»فراموشي، حتي کج فهمي تاریخ، عامل اساسي تشکیل ملت است، 
ملیت  براي  اغلب  تاریخي  مطالعات  پیشرفت  نیز  دلیل  همین  به 
خطرناک خواهد بود.« زیرا ملت ها به لحاظ تاریخي موجودیت هاي 
وجود  مدیدي  مدت هاي  مي کنند  وانمود  که  هستند  جدیدي 
داشته اند. روایت ناسیونالیستي از تاریخ شان به نحو اجتناب ناپذیري 
شامل بي هنگامي، حذف، بافتارزدایي و در موارد افراطي دروغ است. 
این موضوع تا حد کمتري در خصوص همه ي شکل هاي هویت، 

قدیم و جدید، صدق مي کند.«

در مقابل چنین اندیشه هایی باید در زمان مشخص پاسخ مشخص 
داد، هرچند که هابسبام بر این باور است که نهایتًا تغییر نسل ها، 
کشید،  خواهد  چالش  به  را  مذهبی  گاه  و  ملی  قومی،  افسانه های 
برابر  در  باید  بلکه  بمانیم؛  نسل ها  گذر  منتظر  نمي توانیم  »ما  اما: 
شکل گیري افسانه هاي ملي، قومي و مانند این ها، درست در زماني 
که شکل مي گیرند مقاومت کنیم. هرچند این مقاومت ما را محبوب 

نخواهد کرد.«

نهایتًا هابسبام ایده ی خود را این چنین جمع بندی می کند، ایده ای 
که بار رسالت آن بر دوش مورخان باقی خواهد ماند:

»مورخان، هرچند با عالم کوچک درگیرند، باید به نفع جهان روایي 
به  ما  ایده آل که همه ي  به یک  وفاداري  دلیل  به  نه  عمل کنند، 
فهم  این شرط ضروري  که  رو  این  از  بلکه  داریم،  تعلق خاطر  آن 
تاریخ انسان ها و نیز تاریخ بخش معیني از انسان هاست. زیرا همه ي 
پیچیده تر  و  بزرگتر  از جهاني  انساني ضرورتًا بخشي  جماعت هاي 

هستند و خواهند بود.«

پی نوشت

مرتضوی،  حسن  ترجمه ی  تاریخ،  درباره ی  هابسبام،   [1]اریک 
نشرالهیتا )در دست انتشار ـ 13۹6(.

گفتگو با اریک هابزبام، مورخ بزرگ بریتانیایی: 

» خون جاری خواهد شد، بسیار خون جاری خواهد 
شد«

مجله ی اشترن، شماره ی 24، ماه می، سال 200۹ 

مصاحبه گر: آرنو لویک 

مترجم: دهقان زهما

مصر،  در   1۹17 سال  در  هابزبام  اریک  هابزبام:  اریک  ی  درباره 
اسکندریه، در یک خانواده ی یهودی به دنیا آمد. مادر وی اطریشی 
قرن  مورخین  بزرگترین  از  یکی  هابزبام  بودند.  انگلیسی  او  پدر  و 
بیستم است. آثار او در سراسر جهان به زبان های مختلف ترجمه 
پر  پرداز  نظریه  و  فیلسوف  بل،  مورخ،  تنها  نه  هابزبام  اند.  شده 
آوازه درباره ی تاریخ نیز است. هابزبام سالیان متما دی در دانشگاه 
های کمبریچ، لندن، استینتفورت و بوستون تدریس کرده است و 
هابزبام همچنان عضو  برد.  می  بسر  لندن  در  با همسرش  اکنون 
اکادمی علوم انگلستان بوده است. از آثار مهم وی، بطور نمونه، می 
توان از”عصر افراط ها “ و”ملت و ملی گرایی پس از 1780” نام 
برد. اثر آخری را که نام بردم به همت جمشید احمدپور به فارسی 
ارنست  و  اندرسن  بینیدیکت  کنار  در  هابزبام،  است.  شده  ترجمه 
گیلنر، بزرگترین نظریه پرداز در زمینه ی مفاهیم ملت و ملت گرایی 
در  شده  یاد  های  زمینه  در  جدی  پژوهشی  هیچ  امروزه  می باشد. 
 1۹84 سال  در  گیرد.  دیده  نا  را  او  های  پژوهش  تواند  نمی  باال 
هابزبام با همکارش تیرینس رنجر کتابی را زیر عنوان “ابداع سنت 
به  او  نگرش  شیوه ی  که  بود  نگذشته  دیری  سپرد.  نشر  به  ها” 
تاریخ در تاریخ نویسی در غرب راه پیدا کرد و یک پارادیم جدید را 
خلق کرد که بنام پارادیم “کنستروفستی” شهرت دارد. این پارادیم 
روابط اجتماعی و پدیده های اجتماعی و سیاسی را محصول کنش 
با  آنرا  نباید  این رو  از  تاریخ می داند و  انسانها در مقاطع مختلف 
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“کنستروفیست” های رادیکال، که کوهنوردی می کنند و در عین 
عرق ریزی کوه را انکار می کنند، اشتباه گرفت. به تأسی از همین 
اصل بود که هابزبام، وهمچنان اندرسن، پدیده های چون “ملت” و 
“دولت ملت” و ایدئولوژی “ملی گرایی” را بررسی و تحلیل نمودند 
و در این زمینه به نتایج ژرف دست یافتند که اصاًل بی نظیر است. 
پارادیم “کنستروفستی” بنیاد نظریه های ذات باورانه را، که ملت را 
یک پدیده ی طبیعی و فراتاریخی می داند و تاریخ آن را به هزارها 
سال قبل ارجاع می دهد، در حلقات دانشگاهی به لرزه درآورد. امروز 
حتی محافظه کارترین مورخین در غرب ار نظریه های هابزبام سود 

می جویند.

این مورخ و فیلسوف بزرگ نودودو سال دارد. در مصاحبه  اکنون 
ی زیر، که در ماه می در مجله ی “اشترن” آلمانی صورت گرفته 
است، هابزبام در باره ی بحران اقتصادی در جهان سرمایه داری و 
مهم ترین مشکالت عصر ما سخن می گوید. طوری که خواننده 
گان گرامی از مصاحبه در خواهند یافت، او در مسیر عمر طوالنی 
خویش فقط به کار های پژوهشی بسنده نکرده است. هابزبام در 
باقی مانده است  انسان متعهد  سراسر عمر خویش به عنوان یک 
آکادمیک،  نام و شهرت های  به  یا دسترسی  و  روز،  و بخاطر مد 
وی،  درخشان  های  پژوهش  کنار  در  نکرد.  خیانت  خود  به  هرگز 
از  او  احترام  به  وامیدارد که  را  انسان  او  انسانی و شخصیتی  ابعاد 
جا برخیزد و کاله از سر بردارد. در پایان بجا می دانم که بگویم: 
مصاحبه ی زیر بصورت شفاهی انجام گرفته که خیلی جذاب است. 
مترجم، بقدر توان خویش، کوشیده است که آن فضا و روحیه را در 
تر جمه حفظ کند. پانویس ها و آنچه که در کروشه آمده، اضافات 

مترجم اند. )د. ز(

 

دیده  را  ها  سیستم  بسیار  نابودی  شما  هابزبام،  آقای 
اید: سقوط جمهوری وایمار، درهم کوبی فاشیزم، مرگ 
تدریجی جمهوری دموکراتیک آلمان، سکته کمونیزم و 
متوجه می شوم  بر می شمارید،  که شما  اکنون طوری 
که من تقریبا چیزی همانند یک شیی موزه یی هستم. 
زمانیکه من طفل بودم، شاه انگلستان سلطان هند نیز 
بود، بخش اعظمی از جهان از شاهی و امپراطوری های 
استعماری تشکیل می گردید. و تقریبا همه آن ها از میان 
برداشته شدند.و اکنون ، شاید، پایان سرمایه داری را 

نیز می بینید.

نه، به گمانم من این پایان را، که سبب خوشنودی من خواهد شد، 
نخواهم دید. اما به عنوان یک مورخ می دانم که حل دایمی وجود 
از  و صرفنظر  بودنش  جان  با همه سخت  نیز  ندارد. سرمایه داری 
اینکه تا چه حد در مغزها تغییر ناپذیر جلوه می کند، زود و یا دیر، 

گم خواهد شد.

روشن است که شما باید چنین ببینید.

چرا؟

شما به عنوان یک مارکسیست پیر که در چند قدمی قبر 
مارکس زندگی می کنید.

تمسخر نکنید. اینکه من مارکسیست شده ام، با تجارب شخصی من 
در دهه ی سی میالدی ارتباط دارد، با بحران بزرگ.

آنزمان شما در برلین زندگی می کردید، پس شما می 
دانید که بحران چه معنی دارد.

من به عنوان یک انسان جوان، میان مدرسه و نبردهای خیابانی، 
را  جامعه  همچو]موریانه[  بیکاری  که  هنگامی  به  که  دریافتم 
مخرب  کامال  مریضی  یک  همانند  این  دارد.  معنی  چه  می خورد، 
است. ترس در وجود شهروندان خزید. برای من آشکار بود که در 
کشتی« تیتانیک« هستیم و اینکه به زودی با کوهی از یخ تصادم 
خواهیم کرد. یگانه چیزی که مبهم بود، این بود که چه اتفاقی رخ 
خواهد داد به هنگامی که زمان آن فرا رسد. چه کسی یک قایق 

جدید آماده خواهد کرد.

شما می دانستید که یک سیستم به پایان می رسد؟

بلی. من در جهانی زیست می کردم که هیچکسی به بقای آن باور 
نداشت. من در اصل به ادبیات عالقمند بودم، یک خوش قریحه 
بودم. و اما یک چنین امری در سالهای 1۹30/ 31 دربرلین ناممکن 
بود. آدم سیاسی می شد و من عضو اتحادیه سوسیالیستی شاگردان 
شدم. بحران مانند یک آتشفشان بود که زمین لرزه های سیاسی 
پخش  شبنامه  من  رایش  انتخابات  آخرین  از  قبل  آورد.  می  پدید 
می کردم، و این خیلی خطرناک بود، اما برای من به مثابه ی یک 
نو جوان، عنصری از بازی بومی ها را در داستانهای کارل می نیز 
به تاریخ 25 جنوری 1۹33 حزب کمونیست آخرین  همراه داشت. 
در هوای  توده یی که  راهپیمای  داد.  را سازمان  قانونی  تظاهرات 
گرگ ومیش بر خیابآن های برلین بسوی خانه ی کارل لیبکنشت 
یک  کوچک«،  نواز  »ترومپت  چون  های  ترانه  ما  گرفت.  انجام 
ترانه درباره ی جنگ های دهقانی ، » ما یک کپه ی سیاه برای 
الشخورانیم«، و همچنان سرود بین الملل را می خواندیم. این یک 

حس واالی جمعی بود، بی هوشی جمعی با وجود ترس از آینده.

زمانیکه هیتلر به قدرت رسید آنگاه

هنگامیکه هیتلر در 30 جنوری 1۹33 صدراعظم رایش نامیده شد، 
هوا خیلی سرد بود. در راه یکجا با خواهرم، از مکتب بطرف خانه، 
عنوان های درشت سراسری را خواندم که من آن ها را هنوز همچو 
نقطه ی  این یک  کردم:  بلی، من حس  بینم.  می  برابرم  در  رویا 

عطف تاریخی است. 

و حال؟ بازهم در یک نقطه ی عطف قرار داریم؟

من فکر می کنم که بلی. 15 سپتامبر 2008، روزی که بانک لیمن 
ورشکسته شد، مسیر تاریخ را بیشتر از 11 سپتامبر، روزی که برج 

های مرکز تجارت سقوط کردند، تغییر خواهد داد.

نگاهی به آینده اندازید، در این زمینه خطر کنید.

هنوز  ما  بگویم:  توانم  می  فقط  من  نیستیم.  پیامبران  مورخین  ما 
به رستاخیز نرسیده ایم. اما بخشی از جهان می تواند سقوط کند.

چرا؟

سختی  به  ام  دیده  را  بزرگ  بحران  که  من  برای  اینکه:  نخست 
قابل فهم است که چگونه ایدئولوگ های بازارآزاِد افسار گسیخته، 
که پیشینیان آن ها یک فاجعه ی وحشتناک، یعنی فقر و بدبختی، 
بیکاری و سر انجام جنگ جهانی را هم باعث شده اند، توانستند 
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در اواخیر دهه ی هفتاد، در دهه های هشتاد و نود در قرن گذشته 
دوباره دست باال گیرند.

چرا؟ این را چگونه برای خویش توصیف می کنید؟

مورخین  ما  دارد.  کوتاه  حافظه ی  نکردنی  باور  شکل  به  انسان 
جنایات و جنون بشر را می نویسیم؛ ما یادآوری می کنیم آنچه را 
که انسانها می خواهند فراموش کنند. اما تقریبا هیچ چیزی از تاریخ 
آموخته نمی شود. و این اکنون انتقام می گیرد. در سی، چهل سال 

اخیر از تحلیل عقالنی سرمایه داری امتناع ورزیده شده است. 

ما زیاد پژوهشگِر اقتصاد و کار شناس داریم که تمام 
روز به غیر از این کاری نمی کنند.

فراتر از همه ما تئولوگ های بازار را داریم که کودکانه باور دارند که 
بازار همه چیز را نظم خواهد بخشید. آن ها چشم های شان  را در برابر 
واقعیت می بندند واین امر آن ها را برای بشریت خطرناک می کند. 
در سال های گذشته اینان از متوجه شدن به بحران های روز افزون 

کامال سرباز زدند. کور شده ها. تجاهل گران.

بعضی ها در ایاالت متحده ی امریکا با وجد تمام از پایان 
تاریخ سخن راندند. آیا هیچ گونه دلیلی برای خوشبینی 

وجود نداشت؟

نخیر. چهل درصد مردمان روی زمین با یک دالر در روز زندگی 
می کنند. و این نمی تواند یک نظم اجتماعی مستحکم باشد. از چه 
رو پایان تاریخ. بحران ها در حاشیه وسیع تر و دراماتیک تر شدند. 
نزد ما در مرکز این بحران ها به شکل سقوط بورس ها نمایان شدند 

که به زودی ترمیم شدند. بازی می توانست ادامه یابد.

بازی به انجام رسیده است.

بلی، می توان چنین گفت. این بحران کیفیت کاماًل جدید دارد. یگانه 
چیزی که سیاست گزاران میتوانند خود را بدان جهت دهند،]تجارب[ 

سال های میان 1۹2۹ و 1۹33 است.

نیویورک تایمز می نویسد که بحران احتمااًل دراماتیک تر و وسیع 
تر از بحران بزرگ است. واین بحران آن زمان به وسیله ی جنگ 

اول جهانی از میان برداشته شد.

گیرند،  می  آن را جشن  امروزه  که  روزولت،  جدید  معامله  واقع  در 
در  اجتماعی  و  سیاسی  شورش های  مانع  او  نکرد.  ختم  را  بحران 
میالدی  سی  ی  دهه  در  نتوانست  شد.هیچکسی  متحده  ایاالت 
اینکه گویا تاریخ تکرار  بحران را واقعا مهار کند. و امروز، باوجود 
بدتر:  نه  بود.  آ ن زمان  که  است  دراماتیک  اندازه  بهمان  نمی شود، 

هیچ رژیمی نمی داند که چه باید کرد.

چه گفتید؟ ریس جمهور، بارک اوباما، بیلیون ها دالر در اقتصاد پمپ 
رونق  برای  میلیاردی  برنامه ی  آلمان  دولت  و  مرکل  انگیال  کرد. 
اقتصادی را پیشکش می کنند و در نشست کشورهای صنعتی اعالم 

نمودند: ما می دانیم که چه می کنیم!

کار  چه  دانند  می  آن ها  که  دارید  را  احساس  این  واقعا  شما  آیا 
می کنند؟ آیا عقب آن طرح ها و برنامه ها نهفته اند؟ نخیر، وحشت 
بستر سرمایه داری می  بسوی  پرستاران، سیاستگزاران  زده همچو 

شتابند و چنان می نمایانند که گویا می دانند چه کار می کنند.

آن ها نمی دانند که به کجا می روند؟

بلی، واین موضوع را به طور وحشتناک ناآرام کننده می سازد: آن ها 
نمی دانند که چه باید بکنند. آنچه را که ما در حال حاضر مشاهده 
تواند  نمی  بازار  اخالق  تئولوژی  نظر  از  است که  می کنیم، چیزی 
توانایی  که  است  چیزی  پس  باشد.  داشته  وجود  ندارد  اجازه  یا  و 
نابینا که می کوشد  تفکر فاعلین را منفجر می کند. مانند یک مرد 
از یک هزار تو بگذرد، با عصاهای گوناگون بر دیوارها می کوبند. 
کاماًل ناامیدانه امیدوارند که راه بیرون رفت را یابند. اما ابزار آن ها 

کارکرد ندارد.

اجتماعی”  انقالب  از”  فابویس،  لورنت  فرانسه،  سابق  صدراعظم 
می هراسد و کاندید ریاست جمهوری سوسیال دموکرات ها]درآلمان[، 

خانم کیزینی شوان، آنرا خطری برای دموکراسی می داند.

همه چیز ممکن است. تورم، تورم منفی، تورم گزاف. به هنگامی که 
همه امنیت ها گم می شوند، انسان ها چگونه واکنشی ازخود نشان 
می دهند؛ ]به هنگامی که انسان ها از میانه ی[ زندگی پرتاب می شوند؛ 
طرح های زندگی آن ها بی رحمانه نابود می شوند؟ تجربه ی تاریخی 
من به من می گوید که ما- من این را دور از تصور نمی دانم- بسوی 
یک فاجعه در حرکت هستیم. خون جاری خواهد شد، فراتر از این، 
بسیار خون جاری خواهد شد؛ بر رنج انسان ها افزوده خواهد شد و 
همچنان به تعداد پناهندگان افزوده خواهد شد. و چیزی دیگری را 
و  امریکا  متحده ی  ایاالت  میان  نمی دانم: جنگ  تصور  از  دور  که 

چین که مبدل به جنگ جهانی تواند شد.

این بی معنی است.

نخیر.

خوب، یک چنین اندیشه یی پوچ است!

در حال حاضر یک چنین صحنه یی  نخیر. من معترف هستم که 
بسیار غیر ممکن می نماید. در حال حاضر چنین می نماید که ایاالت 
همدیگر  از  حتی  بلی،  می کنند؛  کامل  را  همدیگر  چین  و  متحده 
حمایت می نما یند؛ آن ها مکمل همدیگراند. ولی نبرد رقابتی در 
تهدابی  هیچ گونه  آسیایی شدیدتر خواهد شد.  و  پاسیفیک  مناطق 

برای دوستی دایمی میان این دو ابر قدرت وجود ندارد.

لطفا با این بد بینی بس کنید.

این که به مزاق شما چور می آید و یا نه: هیچ دلیلی وجود ندارد 
باور  انسان ها  نوزده  قرن  در  نگریست.  امیدواری  با  آینده  به  که 
تعلیم  و  متمدن تر  آدم  می روند؛  پیش  به  و  باال  به  رو  که  داشتند 
دیده تر خواهد شد. آدم ها خواندن و نوشتن آموختند و باور داشتند 
که نه تنها از نظر مادی، بلکه هم زمان، از نظر اخالقی نیز پیشرفت 

خواهیم کرد. آدم می توانست خوشبین باشد.

و اما سال ۱۹۱۴ آمد.

و آنجا همه چیز به پایان رسید. یک عصر وحشتناک و افراطی آغاز 
شد: در قرن بیستم، بیشتر از همه زمانهای دیگر، انسانها در جنگ 
و یا به امر دولت و با اجازه ی دولت به قتل رسیدند. شکنجه، که 
پیشرفت  یک  بود-  گرفته  قرار  ممنوع  رسمی  شکل  به  غرب  در 
دراماتیک در تاریخ بشریت- دوباره برگشت. و در آغاز قرن جدید 
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از سوی ایاالات متحده به مثابه ی ابزار دولتی برای بازجویی مورد 
استفاده قرار گرفت. بربریت به پیش می رود. ارزش های به رسمیت 

شناخته شده ی تمدن یکباره پس گرفته می شوند.

انسان  گفت:  باید  می زنید،  حرف  شما  که  آن طوری 
احمق است.

است.  بهتر شده  انسان ها  برای خیلی  مادی جهان  نگاه  از  ببینید، 
آدمها قد بلندتر شده اند و بیشتر عمر می کنند. آدم ها صحت مندتر 
انسان  ، سیاسی و اخالقی،  از نظر فکری  اما  و  زنده گی می کنند. 
به مراتب عقب است. و شاید در حال حاضر حتی بیشتر به عقب 
زندگی  چرا  اند؟  ها  کدام  زندگی  ارزش های  می کند.  انکشاف 

می کنیم؟ به خاطر چه؟

پاسخ شما چیست؟

انسان چرا به سیستمی  بلی]طنزگونه[، من می توانستم بپرسم که 
را  زیست  محیت  می کند؟  تولید  فاجعه  قاعداً  که  است  چسپیده 
استثمار و نابود می کند؛ شاخه یی را اره می کند که بر آن نشسته 
است؟ و اکنون همه جا شاخه ها می شکنند. شاید انسان ها تاسف 
خورند که به روزا لوگزامبورک گوش فرا نداده اند: سوسیالیزم و یا 

بربریت.

وارثان  شما،  سیاسی  دوستان  این  می کنم:  خواهش 
لنین بودند که طرح مقابل سرمایه داری و افکار اوتوپی 

را نابود کردند.

بلی، این درست است. و این حاال انتقام می گیرد. چرا که ما اکنون 
به آن واقعا نیازمندیم و پروژه ی بدیل برای بشر وجود ندارد. این 

فاجعه بار است.

 « مسوولیت  بی  بانکداران   « از  آلمان  صدراعظم 
آنرا  آلمان  فدرالی  دولت  جمهور  ریس  و  راند  سخن 
با ، » حرص لگام گسیخته« توصیف می کند که گویی 
یاد تالش های  به  مرا  این  باختند.  را  اجتماع  اساسات 
قدیم  در  می اندارد:  وسطایی  قرون  گرایانه یی  تفسیر 
و  کرده ایم  گناه  ما  می گفتند:  بود،  می  خشکسالی  اگر 
باید  حال  و  می کند.  مجازات  آن  به خاطر  را  ما  خداوند 
یک گناه کبیره ی دیگر، یعنی حرص، سبب تقصیر این 
بازار  گر]همان[  مجازات  خداوند  اکنون  باشد؛  تنگنا 

مجازات گر است!

سیاست گزاران باید چنین سخن بگویند؛ اینان به مشکل می توانند 
بازار  است.  نفسه غلط  بل، سیستم فی  افراد،  نه  کنند که  اعتراف 
بازار ناب بر حرص و آز استوار است و نه  اخالقی نیست. اقتصاد 

هیچ چیزی دیگر. سیستم همین است.

شاید خیلی ساده این طور باشد: انسان حریص است. 
همین وبس، تمام شد، نیکوال وس.

حریص  سرمایه داران  علیه  هیچ گاهی  هم  مارکس  کارل  نه.  نه، 
احتجاج نکرده است. او مخالف سیستمی بود که ضرورتًا حرص را 
به وجود می آورد. من سخت باور دارم که انسان می تواند طوری 
دیگر باشد. و اما در سرمایه داری هر فرد منافع خویش را می جوید، 

در غیر این لگد مال خواهد شد.

پس شما می گویید که بانکداران مبالغه نکرده اند؟

بوده  قوانین[ درونی شده درسیستم  مبنای  رویکرد آن ها کامال]بر 
است. سود، حداکثر رشد اقتصادی. نظریه های رادیکال بازار خیلی 
می  را  سیستمی  آدم  کند.  صرفنظر  واقعیت  از  آدم  اگر  اند،  عالی 
سازد، آزادی نام گذاریش می کند و در نظریه کارکرد دارد. هر فرد، 
هر انسان و هر شرکت منافع خود را می جوید، منافع حساب شده 
ی عقالنی، و بازار فراسوی داوری انسانی همه چیز را بسوی نیک 
که  افرادی  معرفت  اما  و  بدوی.  ایدئولوژی  یک  بخشد.  می  نظم 
سرمایه داری را تحلیل کرده بودند و فهمیده بودند به تمسخر گرفته 
شد و فراموش شد: افرادی چون مارکس و شوم پیتر می دانستند 
ندارد؛ ]آن ها می دانستند[ که سرمایه داری  ثبات  که سرمایه داری 
رشد می کند و به شکل انقالبی به پیش میراند، ولی همچنان اجبارا 
درهم می شکند. ]آن ها می دانستند[ که سرمایه داری همیشه برای 
بحران ها با مدت مختلف، و تاکنون شدید ترین ]نوع[ آن، مستعد 

است.

و اکنون، حتی، بی باک ترین دوستان اقتصاد بازار دولت 
را فریاد می زنند. 

بلی، این یک طنز تاریخی شیرین است.

و شما خوشنود هستید که حق دارید.

بلی، تا حدی دردل می خندم.

نیز  این احساس را مارکس در یک بحران، در سال 1857،  نظیر 
داشت. او با لذت] می نویسد[” که اکنون سرمایه داران در هر جا از 

دولت کمک های عامه را می طلبند. و این چه خوب«.

بلی، و آن ها عقیده دارند که پس از مداخله ی کوتاه دولت همه چیز 
اتفاق نخواهد  واما یک چنین چیزی  بر می گردد.  به منوال سابق 

افتاد.

چرا نه؟

این خیلی ساده است. ما یا از ایدئولوژی رشد اقتصادی بی حد ومرز 
خواهد  رخ  فاجعه ی وحشتناک  اینکه یک  یا  و  دست می کشیم 
شدن  ناکام  صورت[  در  ]و  می دهد-  تغییر  را  خود  یا  جامعه  داد. 
بقای  روی  حرف  امروزه  آمد.  خواهد  مطلق  سیاهی  تالش-  این 

بشر است.

شما ]شکل[ دراماتیک را دوست می دارید.

پسین  دهه های  نظارت  بی  سرمایه داری  به  نمی تواند  بشر  نخیر. 
راه حل  باشد.  حال  یا  و  گذشته  ادامه ی  تواند  نمی  آینده  برگردد. 

درست در مخلوطی از بازار و دولت است.

این را یک ]جانبدار[ افراطِیِِِِ بازار ]ناب[ به اسم کیدو 
ویسترولی نیز به همین شکل تواند گفت.

نخیر. به این صورت نمی تواند ادامه یابد. ما جوامع خواهیم داشت 
که در آن ها دولت نقش مهم ومهم تر بازی خواهند کرد.

واین همه ی ]حرف[ شما بود؟
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فعاًل طوری دیگر امکان ندارد و یا منتظر انقالب بزرگ بمانم؟ نه، 
زمان فشار می آورد. در حال حاضر جهان یک انفجار و یک درونکا 

فت را خطر می کند. پس باید خود را تغییر دهد.

با پرداختن جایزه  واما چنین معلوم نمی شود: درآلمان 
وسیله ی  به  مصرفی  جامعه ی  موترها  برای الشه ی 

یارانه یی دولتی تقویت می شود.

مثل  است.  هراسناک  واین  اند  کهنه  افکار  زندانی  سیاستگزاران 
تواند  می  بزرگ  ی  فاجعه  یک  با  فقط  واقعًا  سرمایه داری  اینکه 
خود را نجات دهد.آنطوریکه شوم پیتر تواند گفت: با یک »نابودی 
مبتکرانه.« من این را نمی خواهم، واما ببینید، خسارات و نابودی 

ها در جنگ دوم جهانی محرک باورنکردنی برای بازسازی بودند.

آیا شما یک آخرالزمانی هستید.

من فقط می خواهم مشخص کنم: هیچ کسی نمی داند که چگونه 
از بحران بیرون آییم، چراکه یک چنین چیزی تا بحال نبوده است. 
از  جهانی  اقتصاد  می شود:  اضافه  آن  به  نیز  دیگر  چیزی  یک  و 
غرب، مرکز تاریخی آن، به یک مرکز جدید، آسیا، تغییر جا می دهد. 

روندی که در اوقات عادی سبب نگرانی اوضاع تواند شد.

آنچه که مرا نا آرام می کند: با توجه به چالش ها یک 
خشکسالی تفکر و یک نوع الل بودن روشنفکرانه حاکم 

است.

کینز  همانند  آدمی  جای  و  آدم ها  جای  است.  شما  با  حق  بلی. 
موفق  که  داشت  را  دورنگری  آن  سی  دهه  در  که  است  خالی 
را  سرمایه داری  خواست  نمی  او  کند.  مهار  را  سرمایه داری  گردید 
پشت سر گذارد، او می خواست به آن ثبات بخشد، او می خواست 
من  طبقه ی   « گفت:  می  آشکارا  او  دهد.  نجات  را  سرمایه داری 
شهروندان تعلیم دیده اند و من جهانی را می خواهم که به افرادی 
به  باید  است که  معنی  بدین  این  اما  و  بگذرد.  همانند من خوش 

دیگران نیز خوش بگذرد«.

یکبار دیگر: چه باید کرد؟

من تنها یک راه بیرون رفت از این تنگنا را می بینم که تغییر بنیادین 
المللی  بین  پروژه ی عظیم  این یک  است.  آن  پیش شرط  آگاهی 
می باشد: جهان را درمقابله با خطرات محیط زیست ایمن تر ساختن. 
این  اما،  و  بخشیم.  تازه  جان  اقتصاد  به  که  کرد  تواند  یاری  این 
پروژه یی هم است که باید آن را در برابر نیرو های بازار تثبیت کرد.

فروتنانه  خیلی  پیر  مارکسیست  یک  برای  این  خدایا، 
به گوش می رسد!

من اکنون نود و دو سال دارم و لحظه ها را می شمارم. و اما، اتوپی 
من همان اتوپی مارکس است که : انسان واال ترین موجود برای 
همه  واژگونی  الزامی،  مقوله یی  دیگر،«  سخن  به  است.  انسان ها 
روابطی که در آن ها انسان یک موجود سر افکنده، برده شده، نگون 
من  جان  نهان جای  در  هنوز  است.«  تحقیر شده  و  تنها  و  بخت 

رویای انقالب اکتبر خوابیده است.

«همه انقالب ها«، مارکس شما گفته است، “ تا بحال 
این است که بسیاری  آن  و  ثابت کرده اند  را  یک چیز 

چیزها را می توان تغییر داد و اما، نه انسان ها را.

است.  بزرگ  امر  یک  امید  اصل  همه،  این  با  است.  درست  این 
هرچند که جامعه ی ایده آل ، آن طوری که ماکس وبر باور داشت، 
امر جدی دست  به  در سیاست  ما  دارد،  قرار  ما  امکانات  فراسوی 
نخواهیم یافت، اگر به آن باور نداشته باشیم. انسان طبیعتًا مستعد 
خوب و بد است و آن طوری که رفتار می کند، می توان آن را تغییر 
داد. و این یک هدف زیبا است که جهان ما هنوز و یا باالخره وطن 

برای همگان شود!
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مارکسیسم و مساله ی ملی(۲): 
 ماركس، جنگ داخلی آمریكا و رهایی ایرلند   
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به  اروپایی ها  مهاجرت   موج   14۹2 سال  در  آمریکا  از کشف  پس 
آمریکا آغاز شد، از جمله مهاجران بریتانیایی که در نقاط مختلفی 
در این قاره سکنی گزیدند. قسمت بزرگی از سرزمین های شرقی 
قاره ی آمریکا مستعمره  ی بریتانیا بود و تجار بریتانیایی با استفاده 
از نیروی کار رایگان بردگان نظام تجاری پرسودی را ایجاد کردند. 
رقابت  جنگ های استعماری و  مخارج  تأمین  دولت بریتانیا برای 
و  کشور  این  بین  تجارت  مالیات های  دیگر اروپایی  قدرت های  با 
مستعمره نشین ها  و  تجار  داد.  افزایش  را  آمریکایی  مستعمره های 
بریتانیا  حکومت  علیه  بودند  ناراضی  مالیات  این  پرداخت  از  که 
شوریدند. بنابراین، نخستین انقالب آمریکا از 1775 تا 1783 علیه 
بریتانیا ادامه یافت و به دنبال آن در 1781 ایاالت متحده آمریکا 
 1860 در  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پس  شد.  گذاشته  بنیان 
ایاالت  به  معروف  جنوبی  ایالت  یازده  لینکلن  آبراهام  پیروزی  و 
از ایاالت متحد جدا شدند و  انتخابات  برده دار در اعتراض به این 
کنفدراسیون کشورهای آمریکا را تشکیل دادند. به دنبال این اتفاق 
ادامه  ایاالت شمالی و جنوبی درگرفت که چهار سال  بین  جنگی 

داشت و حدود یک میلیون نفر کشته داشت.

در ماهیت و ریشه های جنگ داخلی آمریکا اختالف های بی پایانی 
جامعه ی  ماهیت  سر  بر  اساسًا  بحث  دارد.  وجود  مورخان  میان 
سرمایه داری  با  انطباق  امکان  و  جنوبی  ایالت های  برده داری 
مزدی  کار  نظام  شمال  در  است.  شمال  توسعه طلب  و  پرتحرک 
مانع  که  داشت  وجود  برده داری  نظام  جنوب  در  و  سرمایه داری 
جنوب  از  چندانی  نگرانی  شمال  می شد.  سرمایه  داری  توسعه ی 

نداشت، ناحیه ای زراعی که با کشتزارهای بزرگ خود درگیر صنعت  
هم نبود. همه چیز به نفع شمال بود: زمان، جمعیت، منابع و تولید. 
جنوب به واقع نیمه مستعمره ی بریتانیا بود و پنبه ی خامش را به آن 
عرضه می کرد. جنوب طرفدار تجارت آزاد بود در حالی که صنعت 
شمال به تعرفه های حمایتی متعهد بود. جنوب می کوشید شمال را 
از اراضی پیرامون سواحل غربی دور و امتیازات آن را خنثی کند. 
می کوشید با ایجاد ناحیه ای تجاری متکی بر سواحل جنوبی قبل از 
دیگران به غرب توسعه یابد. امتیازات جنوب سیاسی بود و پافشاری 
می  کرد که در سرزمین های جدید غربی بردگی رسمًا رواج یابد، بر 
خودمختاری حقوق ایاالت در مقابل دولت فدرال پافشاری می کرد، 
و سیاستی توسعه طلبانه را پیشه کرد. گسترش رسمی برده داری به 
منازعات  و  بود  بسیار مهم  برای جنوب  ایالت جدید  و  سرزمین ها 
شمال و جنوب در دهه ی پیش از جنگ داخلی پیرامون این مسئله 
بود. تنها راه حلی که جنوب داشت جدا شدن از اتحاد بود که انتخاب 

آبراهام لینکن در ریاست جمهوری سال 1860 بهانه را داد.

آتش جنگ داخلی چهار سال زبانه کشید و برحسب تلفات و ویرانی 
بزرگ  ترین جنگی است که یک کشور پیشرفته در این دوره درگیر 
بود. نخستین جنگ مدرن ارتش های توده ای و درگیری تمام عیار 
که  بود  علت  این  به  جنگ  طوالنی شدن  و  تلفات  باالبودن  بود. 
شود.  محدود  سفیدپوستان  جنگ  به  کشمکش  می کوشید  لینکلن 
در  که  میانه رو  به اصطالح  مرزی  برده دار  ایالت های  جلب رضایت 
اتحادیه باقی بمانند، دغدغه ی استراتژیک لینکلن به شمار می رفت. 
در  سرباز  عنوان  به  می داد  اجازه  نه  و  می کرد  آزاد  را  برده ها  نه 

مارکس، جنگ داخلی آمریکا و رهایی ایرلند 
حسن مرتضوی
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نظامی  لحاظ  از  این که  با  شمالی  ایالت های  کنند.  شرکت  جنگ 
بسیار ضعیف بودند به سبب برتری وسیع نیروی انسانی، ظرفیت 
تولید و تکنولوژی شان پیروز شدند. 70 درصد جمعیت ایاالت متحد 
آمریکا، بیش از 80 درصد مردان در سن نظام وظیفه و بیش از ۹0 
درصد تولید صنعتی را در اختیار داشتند.]1[ پیروزی شمال پیروزی 
برده داری  بود. هر چند  ایاالت متحد جدید  و  آمریکا  سرمایه داری 
بازسازی  سال  چند  از  پس  نشدند.  پیروز  سیاهپوستان  شد  لغو 
جنوب بار دیگر به کنترل جنوبی های نژادپرست درآمد. به گفته ی 
اریک هابسبام »جنوب زراعی، فقیر، عقب مانده و زخم  خورده ماند: 
سفیدپوستان از شکستی که هرگز فراموش نمی کردند دلگیر بودند، 
سیاهپوستان از سلب حقوق و تابعیت بی رحمانه ای که سفیدها بار 
پس  آمریکا  سرمایه داری  بودند.«]2[  کرده  تحمیل  برایشان  دیگر 
از جنگ داخلی که احتمااًل رشد آن را کند کرده بود از یک سو با 
نخستین  دیگر  از سوی  و  یافت  توسعه  نمایشی  قدرتی  و  سرعت 
میوه ی جنگ داخلی تهییج برای هشت ساعت کار در روز بود که با 
سرعت زیاد از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام را در بر گرفت و به 

خواست سراسری کارگران تبدیل شد.

با  همزمان  آمریکا  داخلی  جنگ  درباره ی  مارکس  نوشته های 
 1860 دهه ی  در  ملی  رهایی بخش  و  جدید  دموکراتیک  مبارزات 
اروپا آغاز می شود. مارکس در همین دوره جلد یکم سرمایه را کامل 
کرد و در 1867 انتشار داد و بخش اعظم پیش نویس جلدهای دوم 
و سوم آن اثر و نیز نظریه های ارزش اضافی را به رشته ی تحریر 
هدایت  و  تأسیس  به  همچنین  مارکس  سال ها،  این  در  درآورد. 
انجمن بین المللی مردان کارگر، که بعدها به عنوان بین الملل اول 

شناخته شد، کمک کرد.

بحث  اما  است  دسترس  در  مارکس  نوشته های  این که  وجود  با 
طبقه  تالقی  مهم  موضوع  به  چند  هر  نشده  آن  درباره ی  زیادی 
گفتم گاهی  قبلی  مقاالت  در  است. همان طور که  پرداخته  نژاد  و 
مفاهیم  از  یا حتی خارج  مارکس  از عالیق  را خارج  نوشته ها  این 
آن ارزیابی می کنند. برخی از نویسندگان در سنت مارکسیستی با 
حمایت قاطع مارکس از شمال با وجود این که تحت سلطه سرمایه ی 
بزرگ بود مسئله دارند. تعدادی در نوشته های جنگ داخلی مارکس 
مشترکاتی با لیبرالیسم می یابند، عده ای در این نوشته ها دیالکتیک 
در دهه ی 1۹60 عده ای  و  نژاد می یابند،  و  بین طبقه  را  جدیدی 
و  شدند  حمله ور  غیرمارکسی  بنیاد  از  انحرافی  عنوان  به  آن ها  به 
به  مارکسیست ها  از  بسیاری  و  انگلس،  مارکس،  »عقب نشینی  از 
دامن لیبرالیسم«]3[ در ارتباط با جنگ داخلی گله می کردند. به نظر 
آنان »نفرت سوزان مارکس از بردگی و تعهدش به آرمان اتحادیه 
در قضاوتش دخالت کرد«.]4[ در واقع نوشته های جنگ  داخلی با 
مفاهیم تقلیل گرایانه ی اینان از مارکسیسم منطبق نبود و از این رو 
آثار  از  بسیاری  در  تقریبًا  ما  را  ویژگی  این  نبودند.  مارکسیستی 
مارکس و برخورد »مارکسیست ها« شاهدیم. هر جا که مارکس با 
معنای موردنظر آنها از مارکسیسم مطابقت نکند این مارکس است 
که خطا داشته است. در واقع آن ها عالقه مند نیستند که مارکسیسم 

را با صدای مارکس بشنوند.

تقرییًا تمامی آثاری که درباره ی نوشته های جنگ داخلی مارکس 

انتشار یافته دو مسئله ی مهم یعنی رابطه ی کارگر سیاه و کارگر سفید 
در دوران جنگ داخلی و سپس رابطه ی آنها در دوران بازسازی پس 
از جنگ را مورد بررسی قرار دادند. در این نوشته ها گاهی نظریه ی 
فقدان  آن  به  بنا  که  می شد  کشیده  پیش  آمریکا  استثنایی بودن 
تقسیم طبقاتی به سبک اروپا ساختار ویژه ای به ایاالت متحد داده 
که جایگاه های متفاوت کارگران بومی و متولد خارج، تقسیم بندی 
کارگران به ماهر و ناماهر را تشدید می کرد.]5[ نویسنده ی دیگری 
معتقد است که عدم حمایت کارگران سفید از مبارزات سیاهان در 
دوران پس از جنگ داخلی دستاوردهای پیکاری را از بین برد که 
با انقالب دوم آمریکا یکی گرفته می شد.]6[ مارکسیست هایی هم 
مانند رایا دونایفسکایا نوشته های مارکس درباره ی جنگ داخلی را 
»ریشه های آمریکایی مارکسیسم« می دانستند. او اعتقاد داشت که 
این نوشته ها در کنار نوشته هایش درباره ی کمون پاریس نمونه ای 
با  آمریکا  مورد  در  که  است  انقالب  درباره ی  مارکس  نظریه ی  از 
درهم تنیدگی نژاد و طبقه همراه است. و سرانجام معتقد بود جنگ 
داخلی چنان پیوندی با جلد اول سرمایه دارد که الهام بخش مارکس 

شد تا فصلی را درباره ی کار روزانه به نوشته اش اضافه کند.

با این مقدمه به سراغ نوشته های مارکس درباره ی بردگی و جنگ 
داخلی می پردازم.

مانیفست  در  سرمایه داری  توسعه ی  درباره  خود  طرح  در  مارکس 
به  نامه  یعنی  اما در دو جا  برده داری نکرد  به  اشاره ای  کمونیست 
رابطه ی  به   )184۹( سرمایه  و  مزدبگیری  کار  و   )1846( آننکف 
برده داری و سرمایه داری اشاره  می کند. در عبارتی بردگی مستقیم 
را به همان اندازه ی ماشین آالت، اعتبار و غیره محور گردش صنعت 
می داند. معتقد بود بدون بردگی پنبه و بدون پنبه صنعت مدرن در 
کار نخواهد بود. بردگی به مستعمرات ارزش می دهد و مستعمرات 
برای  را خلق می کند و تجارت جهانی شرط الزم  تجارت جهانی 
دوران  این  در  واقع  در  می شود.  شمرده  بزرگ  ماشینی  صنعت 
توجه  و  ویژه  موضوع  نه  می داند  اقتصادی  مقوله  ای  را  برده داری 

خاصی به برده داری در آمریکا نمی کند.

هنگامی که در دهه ی 1850 مبارزات ضد برده داری رشد می کرد، 
موضع سوسیالیست های دیگر در مورد برده داری چندان یک دست 
مخالف  تنها  برخی  و  نداشتند  برده داری  با  مخالفتی  برخی  نبود. 
گسترش بیشتر آن بودند. حتی اتحادیه ی کارگری تازه تأسیسی در 
نیویورک که یکی از دوستان مارکس، ژوزف ویدمه یر، رهبری اش 
را داشت مسئله ی لغو برده داری را مسئله ی آن مرحله نمی دانست. 
از  کندتر  آلمانی  تبعیدی  دیگر موضع سوسیالیست های  عبارت  به 
رادیکال های طبقه ی متوسط بود. اما سرعت گسترش حوادث جایی 
برای مماشات باقی نگذاشت. تصویب قوانین دستگیری برده های 
آن  برجسته ی  نمونه ی  انجامید.  مردم  خشم  و  شورش  به  فراری 
رهایی معروف یک برده ی فراری در شهر ابرلین اوهایو در 1858 
بود که مارکس جریان آن را به طور مفصل برای روزنامه تریبون 
نوشت. مورد دیگر حمله ی مسلحانه جان براون آزادیخواه آمریکایی 
و مخالف قاطع برده داری بود که در 185۹ به قصد تصرف زرادخانه ی 
حکومت فدرال در ویرجینیا به آن حمله کرده بود. مارکس پس از 

این حمله در نامه ای به انگلس نوشت:
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می دهد  رخ  امروز  جهان  در  که  رویدادی  من، خطیرترین  نظر  به 
آغاز  براون  با مرگ  که  آمریکاست  در  بردگان  از یک سو جنبش 
در  تازه  است…  روسیه  در  بردگان  جنبش  دیگر  سوی  از  و  شد 
تریبون دیدم که یک قیام جدید بردگان در میسوری رخ داده و طبعًا 

سرکوب شده. اما اکنون عالمت داده شده است.]7[

مارکس با انتخاب لینکلن در 1861 و تنش های فزاینده در ایاالت 
از همان  برده داری غرق می کند.  در موضوع  را  کامال خود  متحد 
ترازو  کفه ی  اگرچه  که  بود  معتقد  نظامی  حمالت  شروع  ابتدای 
از آن شمال است چون  پیروزی  پایان  اما در  نفع جنوب است  به 
سرانجام آخرین برگ برنده ی خود یعنی انقالب بردگان را رو خواهد 
کرد. استراتژی وی در مقابل عدم قاطعیت لینکلن این بود که باید 
ایاالت شمالی با وسایل انقالبی یعنی سپاهیان سیاه یا تشویق به 

شورش بردگان دست به عمل بزند.

و  شمال  طبقاتی  تحلیل  به  شروع  متعددی  مقاالت  در  مارکس 
جنوب می کند. ترکیب شمال را عمدتًا از مهاجرنشین هایی می داند 
برای  که  به عالوه ی کشاورزانی  انگلیسی  و  آلمانی  عناصر  با  که 
خود کار می کنند تشکیل شده بود. ترکیب طبقاتی جنوب را گروه 
نسبتًا کوچکی متشکل از سیصد هزار برده دار در میان پنج  میلیون 

سفیدپوست می داند.

با شروع جنگ مارکس به نظری حمله کرد که در آن زمان رایج 
بود این که چون شمال مخالفت خودش را با برده داری اعالم نکرده 
می دهد  نشان  بررسی اش  در  نیست.  جنگ  علت  برده داری  پس 
قلمروهای  کسب  و  است  اقتصادی  نهادی  جنوب  برده داری  که 
وانمود  که  بود  این  جنوب  سیاست  دارد.  ضرورت  برایش  جدید 

کند منافع اقلیت کوچک برده دار با منافع جمعیت وسیع سفید های 
آنان وعده می داد که روزی  به  به همین دلیل  فقیر منطبق است 
برده دار می شوند. به این ترتیب کشمکش فرقه ای بر سر برده داری 
از  تهیدست  سفیدهای  تا  می شد  انجام  ایدئولوژیکی  طریق  به 
واقع، هدف  در  بازداشته شوند.  با طبقات مسلط جنوب  کشمکش 
جنوب نه تجزیه ی شمال بلکه بازسازماندهی آن بر مبنای برده داری 
و تحت کنترل رسمی الیگارشی برده داری بود. در نتیجه شکلی از 
سرمایه داری ایجاد می شد که با ساختاربندی بر مبنای اصول نژادی 
و قومی، کارگران سفید مهاجر به سیاهان در پایه ی جامعه ملحق 

می شدند.

جنگ داخلی آمریکا فقط در خود آمریکا شکاف ایجاد نکرد بلکه 
بریتانیا نیز دچار تقسیم شد. طرفداران ایاالت جنوبی اشراف حامی 
که  بودند  اقتصادی  منافع  صاحبان  و  جنوبی  کشتزارهای  مالکان 
از جنوب  ارسالی  پنبه ی  به خصوص  مواد خام  بهای  بودند  امیدوار 
ارزان شود. لیبرال ها در جناح طرفدار شمال بودند که جنگ داخلی 
را مبارزه برای حفظ دموکراسی می دانستند. دومین نیروی عمده ی 
آزاد  کار  مسئله ی سرنوشت  که  بود  کارگر  طرفدار شمال طبقه ی 

برایش بسیار مهم بود.

وقت  وزیر  نخست  پالمرستون  که  جنوب  طرفدار  جناح  ابتدا  در 
بهانه ی  به  به شمال  خواهان حمله  بود  آنها  از  بریتانیا هم جزیی 
محاصره ی دریایی جنوب بود. صنعت نساجی در منچستر به دلیل 
خام  پنبه ی  تحویل  از  مانع  که  محاصره  این  در  لینکلن  موفقیت 
می شد دچار مشکل می شد. ارزیابی مارکس این بود که انگلستان 
به شمال حمله نخواهد کرد چون سرمایه گذاری وسیعی در صنعت 
شمال کرده بود و عالوه بر این شمال و غرب ایاالت متحد منبع 
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رابطه ی  قطعه ای  در  مارکس  بودند.  بریتانیا  گندم  تأمین  عمده ی 
طبقه ی کارگر انگلستان و جنوب برده دار را به عنوان اجزای نظامی 

اقتصادی روشن می کند:

به طور کلی، صنعت مدرن انگلستان، بر دو محور متکی است که 
هر دو غول آسا هستند. یک محور سیب زمینی است به عنوان تنها 
وسیله ی تغذیه ی ایرلند و بخش بزرگی از طبقه ی کارگر. این محور 
با کمبود سیب زمینی و متعاقبًا فاجعه ی ایرلند زدوده شد؛ بنابراین، 
پایه ی بزرگ تری برای بازتولید و نگهداری میلیون ها زحمتکش باید 
انتخاب شود. دومین محور صنعت انگلستان پنبه ی کاشت برده ها 
در ایاالت متحد است. بحران جاری آمریکا آن ها را مجبور می کند 
تا دامنه ی عرضه ی آن را بزرگ تر کنند و پنبه را از الیگارشی های 
کارخانجات  زمانی که  تا  سازند.  رها  برده   مصرف  و  برده  پرورش 
به درستی  است،  وابسته  برده ها  پنبه ی کاشت  به  انگلستان  پنبه ی 
می توان تصدیق کرد که آن ها متکی بر برده داری دوگانه هستند، 
مستقیم  بردگی  و  انگلستان  در  سفیدپوستان  غیرمستقیم  بردگی 

سیاه پوستان در آن سوی دیگر آتالنتیک.]8[

در نقطه ی مقابل آن حمایت مقتدرانه ی کارگران اروپا از اتحادیه 
بلکه  برده داری می دانستند  را ضد  آمریکا  نه تنها  آنان  داشت.  قرار 
ایاالت متحد را دموکراتیک ترین جامعه ای می دانستند که کارگران 
ایاالت  آرمان  مارکس  ترتیب  این  به  دارند.  رأی  سفید مذکر حق 
پیوند  انقالب  بین المللی برای دموکراسی و  به مبارزه ی  را  شمالی 

می دهد.

گردهمایی های عمومی در مخالفت با دخالت بریتانیا مرتبًا برگزار 
می شد و به دلیل فشار مردم حتی یک گردهمایی به دفاع از جنگ 
برگزار نشد. و این با وجود هزینه های اقتصادی وحشتناکی بود که 
کارگران نساجی تحمل می کردند. چون کارگران خوب می دانستند 
که حکومت فقط منتظر شعار دخالت از پایین بود تا به محاصره ی 
ایاالت جنوبی توسط شمال پایان دهد. مارکس به شدت سرسختی 

کارگران انگلیس را تمجید می کرد.

ترس  و  لینکلن  عدم قاطعیت  و  تزلزل  جنگ،  ماجرای  دیگر  بُعد 
عماًل  بود.  جنگی  اقدامی  عنوان  به  بردگان  عمومی  تسلیح  از  او 
با  نزدیکی  روابط  که  عناصری  اتحادیه  نیروهای  در سرفرماندهی 
برده داران داشتند حاکم بودند و این امر سبب تضعیف قاطعیت در 
مقابله با نیروهای جنوب می شد. به تدریج معلوم شده بود که باید 
سرفرماندهی نیروهای اتحادیه با رهبران نظامی قاطعی عوض شود 
که مسیر جنگ را به جای آن که صرفًا در راستای خطوط کالسیک 
نبرد هدایت کند از نیروهای مردمی و در این جا به خصوص بردگان 
سیاه در مناطق آزادشده استفاده برند. همین موضوعات سبب تفاوت 
نظر مارکس و انگلس شد. انگلس تا حدی از وجه نظامی به امور 
نشانه ی  را  شمال  نیروهای  مقطعی  شکست های  و  می کرد  نگاه 
ناکامی  واقع  در  می دانست.  شمال  مردم  بی اعتنایی  و  سستی 
اتحادیه در ابراز مخالفت آشکار با برده داری و عدم هدایت جنگ 
سوسیالیست های  با  مشابه  را  انگلس  انقالبی  خطوط  راستای  در 
مارکس ضمن  بود.  کرده  بی عالقه  داخلی  جنگ  به  دیگر  آلمانی 
ارائه ی انتقادات گوناگون از غفلت لینکلن در الغای برده داری معتقد 
که  عبارتی مشهور  در  و  پیدا می کند  اوضاع چرخش جدیدی  بود 

می ریزد  برهم  را  جنوبی ها  اعصاب  کاکاسیاها  از  متشکل  گردانی 
نتیجه ی نهایی جنگ را پیش بینی کرد. در واقع لحن کلی او حاکی 
از اطمینان به اتحادیه در درازمدت هم از نظر نظامی و هم سیاسی 
بود. به فشار ایالت های رادیکال برای جنگ به شیوه ی انقالبی و 
برده داری  لغو  با  هم زمان  مارکس  می کند.  اشاره  برده داری  الغای 
در کلمبیا و ویرجینای غربی و به رسمیت شناختن جمهوری های 
خوشحالی  با  شمال  حکومت  توسط  لیبریا  و  هاییتی  سیاهپوست 
می گوید که اکنون سیاه پوستان آزادشده می توانند به لحاظ نظامی 
سازمان دهی و علیه جنوب اعزام شوند. نشانه های رادیکالیسم در 
وندل  نام  به  آنها  از  یکی  می شد.  بیشتر  نیز  اتحادیه  خود صفوف 
فیلیپس عماًل لینکلن و سران محافظه کار ارتش شمال را به سستی 

متهم می کند که مورد تأکید مارکس قرار می گیرد.
اواخر سال دوم جنگ حوادث به نفع شمال به جریان می افتد.  از 
انتشار اعالمیه ی آزادی بردگان است که عماًل  از همه برجسته تر 
موجی از شادی را در ایاالت شورشی میان سیاهان به راه می اندازد. 
پیروزی شمال در چند نبرد کوچک ورق را برمی گرداند. مارکس در 
مقاله ای درباره ی لینکلن تلویحًا نشان می دهد که وی تحت فشار 
رویدادها و در بستر دموکراتیک ترین نظام سیاسی در آن زمان به 

این موضع می رسد. می نویسد:
شخصیت لینکلن در سالنامه های تاریخ یگانه است. نه ابتکار عملی، 
نه فصاحت کالم آرمان گرایانه، نه تراژدی و نه تزیینات تاریخی. او 
همیشه مهم ترین عمل را در مهم ترین شکل ممکن ارائه می کند. 
دیگران، هنگامی که به یک وجب زمین می پردازند اعالم می کنند 
به  که  زمانی  حتی  لینکلن  ایده ها«ست.  برای  »مبارزه  این  که 
زمین«…  آن ها »یک وجب  که  اعالم می کند  ایده ها می پردازد، 
همیشه  دشمن  به  خطاب  فرمان هایش  وحشتناک ترین  هستند. 
اخطاریه های  به  شبیه  همگی  است،  چشمگیر  تاریخی  لحاظ  از 
پیش پاافتاده ای هستند که وکیلی برای وکیل مخالفش می فرستد، 
و قرار است همیشه هم شبیه باقی بمانند… جدیدترین بیانیه ی او 
ــ اعالمیه ی آزادی بردگان ــ یعنی مهم ترین سند در تاریخ آمریکا 
پس از تأسیس ایاالت متحد که قانون اساسی آمریکای قدیمی را 
انقالب  تبار  از  لینکلن  دارد…  را  خصوصیت  همان  می کند،  پاره 
مردم نیست. بازی معمولی نظام انتخاباتی او را به قله رساند بدون 
رساند  انجام  به  بود  مقدر  که  باشد  آگاه  سترگی  وظایف  از  آن که 
سناتوری  مقام  به  از چوب بری  را  خود  راه  که  عامی  آدم  یک  ــ 
در ایلی نویز گشود، مردی که نه استعداد فکری درخشانی دارد نه 
و  متعارف  انسانی  ــ  استثنایی  اهمیت  نه  و  برجسته ای  شخصیت 
با حسن نیت کافیست کاری را انجام دهد که در دنیای کهن کار 
پهلوانان بود! هگل جایی نوشته بود که کمدی در واقعیت باالتر از 
تراژدی است، و شوخ طبعی عقل باالتر از تأثر و رقت. اگر لینکلن 
تأثر و رقت ناشی از کنش تاریخی را ندارد، به عنوان یک انسان 

متوسط، شوخ طبعی آن را دارد.]۹[

فعالین کارگری تشکیل شد که  بین الملل توسط  نوامبر 1864  در 
گردهمایی های طرفدار اتحادیه را در ارتباط با جنگ  داخلی و رهایی 
آن  شکل گیری  قبلی  مقاله ی  در  که  بودند  داده  سازمان  لهستان 
تأکید  بین الملل  افتتاحیه ی  خطابیه ی  در  مارکس  دادم.  توضیح  را 
تبهکارانه ی  برابر حماقت  تنها مقاومت طبقه ی کارگر در  کرد که 
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اروپای  انگلستان مانع شرکت  طبقات حاکم 
غربی در جنگ برای تداوم برده داری در آن 
جالب  بسیار  اقدامات  از  شد.  اقیانوس  سوی 
مناسبت  به  لینکلن  به  تبریک  بین الملل 
ریاست جمهوری  مقام  به  انتخاب مجددش 
در 1864 بود که با امضای 56 عضو رهبری 
فرستاده  لینکلن  برای  مارکس  جمله  از  آن 
می شود. در این خطابیه اواًل به کنش متقابل 
با  به ویژه  متحد  ایاالت  درون  طبقه  و  نژاد 
توجه به نژادپرستی کارگران سفید می پردازد. 

می گوید:

تا وقتی کارگران، این نیروی سیاسی راستین 
که  می دادند  اجازه  برده داری  به  شمال، 
جمهوری شان را بی حرمت کند؛ تا زمانی که 
در مقابل سیاهانی که بدون اختیار خود شان 

خودستایی  با  می شدند،  فروش  و  خرید  و  درمی آمدند  انقیاد  به 
باالترین امتیاز کارگران سفیدپوست را در این می دانستند که خود 
می کنند،  انتخاب  را  ارباب شان  خود  و  هستند  خویش  فروشنده ی 
برادران  مبارزه ی  از  یا  برسند  کار  راستین  آزادی  به  نمی توانستند 
اروپایی خود برای رهایی حمایت کنند؛ اما دریای سرخ جنگ داخلی 

این مانع پیشرفت را زدوده است

آمریکا  دوم  انقالب  که  را  آمریکا  داخلی  جنگ  ادامه  در  سپس 
اروپا گره می زند  قریب الوقوع طبقات کارگر  به خیزش  می دانست 

و می گوید:

آمریکا  استقالل  دارند که همانطور که جنگ  یقین  اروپا  کارگران 
جنگ  کرد،  آغاز  متوسط  طبقه ی  عروج  برای  را  جدیدی  عصر 
ضدبرده داری آمریکا همان نقش را برای طبقات کارگر ایفا خواهد 

کرد.]10[

جنگ با پیروزی شمال و شکست ارتش های برده دار به پایان رسید 
و ترور لینکلن به فاصله ی کوتاهی پس از آن این گمان را به وجود 
الیگارشی  به  نسبت  رادیکال تری  مشی  شمال  سوی  از  که  آورد 
می کرد  گمان  مارکس  دلیل  همین  به  می شود.  گرفته  پیش  در 
اعتقاد  کند.  عمل  قاطع تر  جانسون  یعنی  بعدی  رییس جمهور  که 
حاکم  طبقه ی  اواًل  خورده  جنوب شکست  بازسازی  در  که  داشت 
زمین ها  و  بشود  تقسیم  باید  آن ها  امالک  بشود،  نابود  باید  جنوب 
میان کسانی که آن را می کارند یعنی بردگان رهاشده و سفیدهای 
تهیدست تقسیم و برابری کامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای 
سیاهان کسب شود. اما هیچ کدام این اعمال انجام نشد و جانسون 
محافظه کارانه مسیر کاماًل مخالفی را پیش گرفت. بین الملل نامه ای 
برای جانسون فرستاد که بی پاسخ باقی ماند. پس از آن بین الملل 
مهم ترین  بنویسد.  آمریکا  مردم  به  خطاب  نامه ای  گرفت  تصمیم 
مجادالت  وقوع  صریح  عبارتی  با  که  است  این  نامه  این  ویژگی 
به سیاهان پیش بینی  را در صورت تداوم بی عدالتی نسبت  نژادی 

کرده بود که »می تواند بار دیگر کشور را به خون مردم بیاالید.«

به نظر مارکس، جنگ داخلی 1861ـ1865 یکی از نبردهای عمده ی 

در  را چه  کارگران سفید  نبردی که  بود،  انسان  رهایی  برای  قرن 
بایستند.  برده داری  علیه  کرد  وادار  بریتانیا  در  چه  و  متحد  ایاالت 
مارکس در پیش گفتار 1867 خود به سرمایه نوشت که جنگ داخلی 
طلیعه ی انقالبات اجتماعی آتی است. وی آن را انقالبی می دانست 
و  طبقاتی  مناسبات  بلکه  سیاسی  ترتیب های  و  نظم  تنها  نه  که 
مالکیت را تغییر داد. به قول مارکس کارگران شمال سرانجام درک 
کردند که کار نمی تواند در جلد پوست سفید خود را رهایی بخشد در 

حالی که در جلد پوست سیاه داغ بردگی خورده است.

رهایی ایرلند

ایرلند آخرین نمونه از اوج درهم تنیدگی طبقه، ناسیونالیسم و قومیت 
است. نمونه ی ایرلند اهمیت زیادی دارد چون جایگاه ناسیونالیسمی 
و  بریتانیا  با  مخالفت  مظهر  و  می شد  محسوب  ترقی خواهانه 
از  بخشی  ایرلندی  کارگران  دیگر  از طرف  بود.  جهانی  سرمایه ی 
متقابل  ارتباط  نشانه ی  که  می شدند  محسوب  بریتانیایی  کارگران 

طبقه و قومیت است.

قرار  انگلستان  فرمانروایی  تحت  میالدی  دوازدهم  قرن  از  ایرلند 
قرن  در  داشت.  ادامه  سال   800 ایرلند  مردم  مبارزات  و  داشت 
اختیار کرد و قوانین کیفری  انگلستان مذهب پروتستان  شانزدهم 
سختی علیه کاتولیک ها وضع شد. پس از آن کشمکش ایرلندی ها 
حتی  ایرلندی ها  که  آن جا  تا  گرفت  مذهبی  رنگ   انگلیسی ها  و 
مهاجران  انگلستان  دولت  شدند.  محروم  خود  مدنی  حقوق  از 
اسکاتلندی را در ایرلند شمالی سکنی داد و دو جامعه ی در حال نزاع 
را به وجود آورد. در 1641 مقارن جنگ داخلی انگلستان انقالبی در 
ایرلند رخ داد که کرامول با قساوت آن را سرکوب و ایرلندی ها را 
قتل عام کرد. در 1782 انگلستان مجلس مستقل ایرلند را پذیرفت 
و سرانجام پیمان وحدت ایرلند و انگلستان در 1801 پذیرفته شد. 
بیشتر مردم فقیر در ایرلند در 1840 روی زمین هایی کار می کردند 
تنها  ایرلند  بودند. مردم  انگلیسی تبار  ایرلندی های  آنها  که صاحب 
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با کشت سیب زمینی امرارمعاش می کردند و هنگامی که آفات در 
سال های 1845 و 1846 محصول سیب زمینی را از بین برد، نزدیک 
به یک میلیون و نیم نفر انسان در اثر این قحطی بزرگ جان خود را 
از دست دادند و و یک میلیون نفر دیگر از هشت میلون نفر جمعیت 
الغاء  برای  جنبشی  سا ل ها  آن   مهاجرت شدند.در  به  مجبور  ایرلند 
اتحاد ایرلند و انگلستان فعالیت می کرد که مارکس آن را متکی بر 
حزب ناسیونالیستی زمینداران کاتولیک می دانست. دیدگاه مارکس 
ایرلندی شاغل در  و انگلس در آن دوره مبتنی بر اتحاد کارگران 
به  منوط  ایرلند  آزادی  نتیجه  در  و  بود  چارتیست ها  با  انگلستان 

پیروزی دموکرات های انگلیسی شده بود.

مارکس در مقاله ی 11 ژوییه ی 1853 خود برای تریبون با عنوان 
»مسئله ی هند ــ حقوق اجاره داران ایرلند« ساختار طبقاتی ایرلند 
بیان  ایرلند  به  روستایی را عمیق تر بررسی کرد. در بخش مربوط 
افزایش  حق  بودند،  انگلیسی  عمدتًا  که  غایب  مالکان  که  کرد 
مستأجر  مزرعه داران  ساده ی  بسیار  خلع ید  و  اجاره ها  خودسرانه ی 
را داشتند. اجاره داران برای بهسازی مزارع سرمایه گذاری می کردند 
که طبعًا  باید توسط اربابان جبران می شد. ارباب ها با افزایش سنگین 
اجاره  این سود را از بین می بردند. پس از قحطی بزرگ آگاهی مردم 
ایرلند رشد زیادی یافت اما به موازات آن نظام کشاورزی ایرلند جای 
به  را  اجاره داران خرد جای خود  نظام  و  انگلیسی  نظام  به  را  خود 
اجاره داران بزرگ داد و سرمایه داری مدرن جای زمینداران پیشین 
از روستاها، به ویژه در  این تغییر نظام به جمعیت زدایی  را گرفتند. 
غرب کشور، بایرشدن مراتع و خالی شدن روستاها انجامید. به قول 
ویران  کاماًل  را  کشور  آن  انگلستان  حکومت  قرن  هفت  انگلس 
کرد و ایرلند با سرکوبی نظام مند به ملتی کاماًل بدبخت و منکوب 
تبدیل شد و تنها وظیفه ای که به دوش گرفت تأمین روسپی، کارگر 
روزمزد، قّواد، دالل و غیره برای انگلستان، آمریکا و استرالیا بود. 
پس از قحطی 1846 جنبشی انقالبی و مخفی به نام فانیان ها یا 
در 1858  تاسیس شد که  ایرلند  برادری جمهوری خواهان  انجمن 
در یک گردهمایی در دوبلین اعالم وجود کردند. این انجمن نقش 

بسیار مهمی در تحوالت ایرلند داشت.

با این که هیچ کدام از این نوشته های مارکس و انگلس در دهه های 
1840 و 1850 تحلیلی نظام مند از رهایی ملی ایرلند ارائه نمی کردند، 
برخی از درونمایه ها در آن ها آشکار است: )1( آن دو در حالی که از 
مبارزه ی ملی ایرلند علیه حکومت بریتانیا حمایت قاطعی می کردند، 
همواره به انقالبیون ایرلندی توصیه می کردند که به پویش طبقاتی 
تمرکز  به ویژه،  دهند.  نشان  بیشتری  توجه  ایرلند  جامعه ی  درون 
بیشتری را بر جدال طبقاتی زراعی پیشنهاد و خاطرنشان می کردند 
این  به  بریتانیایی.  نه  و  ایرلندی اند  زمیندار  طبقه ی  از  بخشی  که 
به   )2( بودند.  پولدار  طبقات  کاتولیکی  ناسیونالیسم  منتقد  مفهوم، 
از  بریتانیایی  کارگران  با  که  می کردند  تأکید  ایرلندی  انقالبیون 
می کردند  اشاره  و  کنند  برقرار  وحدت  چارتیستی  توده ای  جنبش 
که چارتیست ها از الغای وحدت ایرلند و انگلستان حمایت می کنند. 
عالوه بر این، مارکس نشان داد که سیاست های گذشته ی فعالین 
ایرلند را بیش از گذشته به نحو  با تغییرات اقتصادی که  ایرلندی 
این  به  است.  شده  گذاشته  کنار  کرده،  ادغام  بریتانیا  با  تنگاتنگی 
ترتیب، به انقالبیون ایرلندی تأکید می کرد که از همتایان انگلیسی 

خود پیروی کنند. )3( همچنین بر کار مهاجران ایرلندی در بریتانیا، 
عنوان  به  هم  و  داخل  در  ایرلند  بر  ستم  شاخص  عنوان  به  هم 
عاملی در پایین آوردن مزد کارگران انگلیسی تاکید داشت. همه ی 
این موارد در تحلیل مفصل ترشان از رشد و توسعه ی سرمایه داری 
بریتانیایی می گنجید که در آن کار مهاجر ایرلندی منبع کار ذخیره 
برای صنعت انگلستان بود و خود ایرلند یک مهاجرنشین کشاورزی 
مهم تلقی می شود که صادرات مازاد کشاورزی اش هزینه های مالی 

صنعتی شدن بریتانیا را تأمین می کرد.

 1860 دهه ی  در  نظرش  تغییر  با  مارکس  دیدیم،  قباًل  چنان که 
درباره ی هند و روسیه از مدرنیسمی نسبتًا غیرانتقادی به مدرنیسمی 
تغییر کرد که توانمندی های رهایی بخش داخلی این جوامع را نیز 
در نظر گرفت. در مورد ایرلند هم نظر مارکس دستخوش دگرگونی 
شد. در این سال ها، جنبش فانیان هم در ایرلند و هم میان مهاجران 
ایرلندی در بریتانیا و ایاالت متحد قدرت می گرفت. در سال 1865، 
روزنامه ی فانیانی، مردم ایرلند، از شورش روستایی به عنوان پایه ای 
بین الملل  که  می رسد  نظر  به  می کرد.  دفاع  ملی  انقالب  برای 
جزیی  چون  اما  داشت،  فانیان ها  با  پیوندهایی  آغاز  همان  از  اول 
این  بود،  غیرقانونی  بریتانیا  در  که  می آمدند  شمار  به  جنبشی  از 
پیوندها همیشه علنی نمی شدند. فرار یکی از رهبران فانیان از زندان 
فانیان های  همسران  از  متعدد  مقاالت  چاپ  بین الملل،  کمک  به 
است.  جمله  آن  از  ایرلند  درباره ی  متعدد  مقاالت  انتشار  و  زندانی 
در 1867 مبارزه ی ایرلندی ها به اوج می رسد و نیروهای انگلیسی 
قیامی دهقانی را به رهبری فانیان ها درهم می شکنند. در حمله ی 
پلیس ده ها نفر ایرلندی دستگیر و نهایتًا پنج نفر محکوم به اعدام 
می شوند. بین الملل به کارزارهای وسیعی برای جلوگیری از اعدام 
دست زد. مارکس تالش می کرد که اتحادیه  های کارگری انگلستان 
به نفع جنبش فانیان وارد صحنه شود اما موفق نبود. اتحادیه های 
تا در  با برده داری راحت تر موضع می گرفتند  کارگری در مخالفت 
اعدام  از  قبل  روز  دو  این همه  با  ایرلندی ها.  با سرکوب  مخالفت 
تقاضای  تا  آمدند  گرد  لندن  در  تن  هزار  بیست  حدود  ایرلندی ها 
بخشش برای آنها بکنند. سه نفر از آن پنج نفر به دار آویخته شدند.

ایرلند و  ایرلندی تأثیر عمیقی بر شکاف بین  اعدام این سه مبارز 
می شود.  دیده  هم  مارکس  لحن  در  تغییر  این  گذاشت.  انگلستان 
انگلستان  و  ایرلند  بین  مبارزه  در  جدیدی  دوره ی  که  بود  معتقد 
شروع شده. در تعبیری زیبا به تمرکز مالکیت توجه نشان می دهد 
یک  جایگزین  گوسفند  و  گاو  میلیون  یک   1855 از  می گوید  و 
میلیون ایرلندی شده اند و بار دیگر وضعیت توده های مردم خراب و 
شرایطی مشابه با بحران 1846 فرارسیده.]11[ در این زمان مارکس 
سه راهکار مرتبط با هم را برای ایرلند پیشنهاد می دهد: خودگردانی 
انگلستان، انقالب ارضی و تعرفه های حمایتی علیه  از  و استقالل 
چشم  به  متن  این  در  ایرلند  استقالل  خواست  آشکارا  انگلستان. 
می خورد اما هنوز کارگران انگلیسی تعیین کننده ی تغییر در ایرلند 

هستند.

مارکس در یک سخنرانی به تفصیل به نقش فانیان پرداخت. آن ها را 
جنبشی می دانست که، برخالف تمامی جنبش های قدیمی تر ایرلند 
که به نظر او توسط اشرافیت یا طبقه ی متوسط و اغلب روحانیون 
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کاتولیک رهبری می شده اند، در توده های مردم و اقشار فرودست 
ریشه دوانده اند. پس از شرح مفصلی از فالکت و بدبختی ایرلندی ها 
از سده ی دوازدهم به دوره ی پس از 1846 متمرکز می شود. ایرلند 
نظام  در  »انقالب  همچنین  بلکه  انبوه  مهاجرت  و  مرگ  تنها  نه 
کشاورزی قدیمی« را تجربه کرده بود که بنا به آن زمین های بزرگ 
تحکیم شدند. وی چهار عامل را ذکر می کند: )1( لغو قانون غالت 
»بازسازماندهی«   )2( انجامید؛  ایرلند  گندم  قیمت  کاهش  به  که 
کشاورزی در ایرلند »کاریکاتوری« از آن چیزی بود که در انگلستان 
رخ داده بود )3( توده های زنان و مردان ایرلندی »در حالتی تقریبًا 
رو به مرگ از گرسنگی« به انگلستان گریختند؛ و )4( قانون بدهی 
زمین  بر  مالکیت  بیشتر  تمرکز  به  منجر   1853 مصوب  امالک 

شد.]12[

پس از روی کار آمدن نخست وزیر جدید گالدستون در اوایل 186۹ 
برخی  بود.  ایرلند  در  تنش زدایی  به  تالش طبقه ی حاکم معطوف 
از  برخی  مجدد  عفو  یافت.  خاتمه  آشکار  مذهبی  تبعیض های  از 
زندانیان و پاره ای اصالحات دیگر انجام شد. این تغییرات موجب 
قدرت گیری جنبش اعتراضی برای آزادی فانیان های زندانی شد، از 
جمله تظاهراتی صد هزار نفری در لندن که کل خانواده ی مارکس 
ایرلند  نفع  به  توده ای  تظاهرات  رشد  داشت.  شرکت  آن  در  هم 
بحث های مهمی را در خود بین الملل دامن زد. بخشی از نمایندگان 
انگلیسی بین الملل مخالف استقالل ایرلند بودند و تاحدی نظرات 
ویژه گرایانه ی کارگران انگلیسی را منعکس می کردند اما سرانجام 
پس از مدت ها بحث  قطعنامه ی مارکس را به طرفداری از ایرلند 
از سوی نمایندگان مهم کارگران بریتانیایی تصویب کردند که به 
نوعی به چند دهه اختالف میان انگلیسی ها و ایرلندی ها خاتمه داد. 
انقالبی و کارگری  را در مرکز سیاست های  ایرلند  اکنون مارکس 

بریتانیا قرار داده بود.

درباره ی  مارکس  تاریخی  تحقیق  و  بین الملل  درون  بحث های 
درباره ی  را  ایرلند دیدگاه خود مارکس  اشتراکی  ریشه های جوامع 
ایرلند دستخوش تغییری ریشه ای کرد. از آن به بعد، ایرلند زراعی 
به نظر وی به احتمال قوی نقش تعیین کننده ای در جرقه زدن به 
ده  تاریخ  به  نامه ی  در  می کرد.  ایفا  بریتانیا  در  اجتماعی  انقالب 

دسامبر 186۹ به انگلس می نویسد:

رژیم  امکان سرنگونی  داشتم که  اعتقاد  برای مدت های طوالنی، 
ایرلند با تفوق طبقه ی کارگر انگلستان وجود دارد. اکنون مطالعات 
عمیق تری مرا قانع کرده که عکس آن درست است. طبقه ی کارگر 
انگلستان هرگز پیش از آن که از ایرلند خالص شود کاری نخواهد 
که  است  همین  شود.  برده  کار  به  ایرلند  در  باید  اهرم  این  کرد. 
مسئله ی ایرلند برای جنبش اجتماعی به طور کلی چنین مهم است.

]13[

زیرا  می دانند  مهم  بسیار  را  چرخش  این  پژوهشگران  از  بسیاری 
در جهان  برای مارکس منحصراً  انقالبی  اهرم  روشن می شود که 
اعالم  صراحت  با  مارکس  نیست.  پیشرفته  صنعتی  سرمایه داری 
می کند که طبقه ی کارگر هرگز در انگلستان پیش از آن که نگرش 
کاری  نکند  جدا  ایرلند  به  نسبت  حاکم  طبقات  از  کاماًل  را  خود 

نمی توانند انجام دهند:

»آنان نه تنها باید با ایرلندی ها آرمان مشترکی داشته باشند بلکه 
را برعهده بگیرند که در 1801  اتحادی  لغو  ابتکار  باید حتی خود 
برقرار شد و به جای آن رابطه ی فدرالی آزاد را ایجاد کنند… هر 
ایرلندی ها که بخش  با  منازعه  به دلیل  انگلستان  جنبش در خود 
بسیار مهمی از طبقه ی کارگر را در خود انگلستان تشکیل می دهند 

فلج خواهد شد.]14[

سویی  از  بریتانیا  مسلط،  طبقات  سطح  در  که  بود  معتقد  مارکس 
دیگر  سوی  از  اما  بود  صنعتی  بورژوازی  با  مدرن  صنعتی  کشور 
از  عمده ای  بخش  که  بود  بزرگی  اشرافی  زمیندار  طبقه ی  دارای 
موقعیت طبقات مسلط  این وضع  دارد.  قرار  ایرلند  در  امالک شان 
به  اما  تقویت می کند،  انگلستان  کارگر  علیه طبقه ی  مبارزه  در  را 
منجر  مسلط  طبقات  همین  آسیب پذیری  به  دیالکتیکی  شیوه ی 
ایرلند. مارکس معتقد بود که  از درون خود  می شود، آسیب پذیری 
زمیندار  الیگارشی  سرنگونی  ــ  آزادی  اصلی  شرط  انگلستان  در 

انگلیسی ــ غیرقابل دسترس است زیرا

تا زمانی که پایگاه های مستحکم اش را در ایرلند در تصاحب دارد 
نمی توان به مواضع آن یورش برد. اما در ایرلند هنگامی که مسائل 
می توان  ساده تر  قطعًا  شود…  سپرده  ایرلند  خود  مردم  دست  به 
اشرافیت زمیندار را که تا حد زیادی همان اربابان انگلیسی بودند 
اقتصادی در میان نیست،  ایرلند صرفًا مسئله ی  برانداخت زیرا در 
بلکه مسئله ی ملی هم وجود دارد، زیرا در آن جا برخالف انگلستان 

زمینداران شدیداً منفور ملت هستند.]15[

انقالب  برای  اهمیت سترگی  این ها  تمامی  مارکس می نویسد که 
پیشرفته ترین  به عنوان  انگلستان  جایگاه  دلیل  به  زیرا  دارد  اروپا 
جامعه ی سرمایه داری، »طبقه ی کارگر انگلستان بیشترین تأثیر را 
به دلیل کنش  این همه،  با  اعمال می کند.  اجتماعی  برای رهایی 
متقابل ویژه بین آگاهی طبقاتی و ملی در بریتانیا و ایرلند، ایرلند 
مارکس  ارزیابی  برده شود.  کار  به  باید  اهرم  این  است که  محلی 

این بود:

انگلستان تنها کشوری است که در آن دیگر دهقانی یافت نمی شود 
و مالکیت ارضی در دست چند نفر متمرکز است. تنها کشوری است 
که شکل سرمایه داری کنترل تقریبًا کل اقتصاد را به دست گرفته 
است. تنها کشوری است که اکثریت عظیم جمعیت شامل کارگران 
مزدبگیر است… انگلیسی ها تمامی شرایط مادی را برای انقالب 
انگلستان  هستند…  انقالبی  شور  فاقد  فقط  دارد.  اجتماعی 
انگلستان رسمی  نقطه ای که  تنها  اروپاست؛  پناهگاه سرمایه داری 

می تواند ضربه ای محکم بخورد ایرلند است.]16[

این نظرات جدید مارکس درباره ی ایرلند در نامه ای خطاب به دو 
عضو آلمانی بین الملل در 1870 کاماًل بسط داده می شود. مارکس 
ایرلند را نه تنها پایگاه اشرافیت انگلستان بلکه جامعه ای توصیف 
می کند که برای انقالب اجتماعی آماده است. در سطح عینی ابتدا 
با  مشترکی  منافع  انگلستان  صنعتی  بورژوازی  که  می دهد  نشان 
اشرافیت انگلستان در تبدیل ایرلند به مرتع زاری ساده برای تأمین 
گوشت و پشم با ارزان ترین قیمت ممکن برای بازار انگلستان دارد. 
اما همچنین منافع مهم تر دیگری در اقتصاد کنونی ایرلند دارد. با 
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تمرکز تدریجًا فزاینده ی زمین اجاره ای، ایرلند رفته رفته مازاد خود را 
برای بازار کار انگلستان در اختیار می گذارد و به این ترتیب، به اجبار 
مزدها و جایگاه مادی و اخالقی طبقه ی کارگر انگلستان را پایین 
می آورد. در این مقطع، مارکس به بحث درباره ی عامل ذهنی، یعنی 
بر  ایرلند می پردازد که  با  انگلستان  رابطه ی  به  مربوط  آن عناصر 
سطح آگاهی طبقاتی و توانمندی برای گسست از سرمایه از سوی 

طبقات کارگر انگلیس تأثیرگذار است. می گوید:

 تمامی مراکز صنعتی و تجاری در انگلستان اکنون طبقه کارگری 
دارند که به دو اردوگاه متخاصم، پرولترهای انگلیسی و پرولترهای 
ایرلندی  کارگر  از  انگلیسی  عادی  کارگر  تقسیم شده اند.  ایرلندی، 
در  می آورد.  پایین  را  زندگی  سطح  که  می ترسد  رقیبی  عنوان  به 
رابطه با کارگر ایرلندی، خود را عضو ملت مسلط می داند و بنابراین 
خود را آلت دست اشراف  و سرمایه داران علیه ایرلند می کند و به 
از طرف  می سازد.  قدرتمندتر  بر خود  را  آنان  ترتیب سلطه  ی  این 
دیگر ایرلندی ها با شدت بیشتری انتقام می گیرند. کارگر انگلیسی 

را همدست و ابزار سلطه ی انگلستان بر ایرلند می دانند.]17[

به گفته ی مارکس این تضاد راز بی قدرتی طبقه ی کارگر انگلستان 
سرمایه دار  طبقه ی  قدرت  حفظ  راز  این  است.  سازمانش  وجود  با 
ایرلندی  و  انگلیسی  کارگران  عنصر،  دو  بین  متقابل  تضاد  است. 

مهاجر، رشد آگاهی طبقاتی را در طبقه کارگر محدود می کرد.

پابرجا نبود. مارکس در  با این همه، این وضعیت به نظر مارکس 
جمع بندی از اهدافش در بحث مربوط به ایرلند معتقد بود که نقش 
وظیفه ی  است:  تعیین کننده  بین الملل  همانند  متشکل  گروه  یک 
»بین الملل« عمده ساختن جدال بین انگلستان و ایرلند در همه جا 
و دفاع علنی از ایرلند در همه جاست. وظیفه اش بیدارکردن آگاهی 
طبقه ی کارگر انگلستان است تا بدانند که رهایی ملی ایرلند مربوط 
نخستین  بلکه  نیست  بشردوستانه  احساسات  یا  انتزاعی  به عدالت 
مارکس  مفهوم،  این  به  آن هاست.  خود  اجتماعی  رهایی  شرط 
می زد.  پیوند  اروپایی  گسترده تر  انقالب  به  را  ایرلند  از  حمایت 
ایرلند »اهرم« مهم آن  اما  باشد  انقالب  انگلستان قرار بود محور 
نوشته های  انگلیسی.  کارگران  میان  در  انقالبی  آگاهی  برای رشد 
ایرلند در زمستان و بهار 186۹ـ1870  گوناگون مارکس درباره ی 
با  پیرامونی سرمایه داری  مناسبات جوامع  درباره ی  را  او  اندیشه ی 
جوامعی که هسته ی اصلی آن را می ساختند روشن می کند. به نظر 
بدل  جرقه هایی  به  می تواند  سرمایه داری  پیرامون  در  مبارزات  او 
لحاظ  از  پیشرفته  جوامع  در  کارگران  انقالب  پیشاپیش  که  شود 
به  می تواند  هم  کنار  در  مبارزه  نوع  دو  این  شود.  منفجر  صنعتی 
الغای رادیکال خود نظام سرمایه داری بیانجامد. نوشته های مارکس 
این  کامل  به طور  وی  که  هستند  جایی  نخستین  ایرلند  دربار ه ی 

مفاهیم را مشخص می کند.
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ُبنیاِن استوار  
[سازمان چریک های فدایی خلق و مساله ی ملیت ها در ایران](۱)  
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مدخل

کمونیست ها برای نخستین بار در حدود یک قرن پیش در ایران 
باب موضوعاتی نظیر کثیُرالِملّه بودن جامعۀ ایران و حقوق ملیت ها و 
خلق های ساکن ایران را گشودند. این کار بدون اتکاء بر آموزه های 
لنین و استالین در مورد »مسالۀ ملی« و الگوی عملی اتحاد شوروی 
ممکن نبود. این فضل تقدم کمونیست ها در این رابطه نیز مانند ده ها 
عرصۀ دیگر تا کنون به مانند نشان سرافرازی و پیشتازی به یادگار 
مانده است. هر چند امروز برخی می کوشند آن را به داغ نَنگ تبدیل 
و تعبیر کنند. پان ایرانیست ها می گویند که مدرنیزاسیون رضا شاهی 
باعث تعطیل یکه تازی و غارتگری ایالت و عشایر شد. خان زادگان 
تحصیل کرده در مسیر جبران شکست خانوادگی، مارکسیسم را ابزار 
مناسبی برای اعادة قدرت دیدند و با استفاده از آن مفاهیمی جعلی 
مانند ستم ملی و مسالۀ ملی و حق ملل و ... را ابداع کردند. )1( 
ُشوینیست های چپ نیز در تخاصم با آنچه »چپ سنتی« می نامند، 
روایت مشابهی را ابداع کرده اند. )2( گرایش های راست و فاشیستی 
برخورد  به  را  کمونیست ها  نیز  ملیت ها  حق طلبانۀ  جنبش های  در 
قدرت گیری  برای  مستمسکی  به  آن  تبدیل  و  موضوع  با  ابزاری 
افتخار آغاز مبارزه و  از این غوغاها،  اما صرف نظر  متهم می کنند. 
جان فشانی برای دفاع از حقوق ملیت ها و خلق های تحت ستم در 

ایران معاصر در کارنامۀ جنبش کمونیستی ایران ثبت شده است. 

در اسناد جنبش انقالبی از اجتماعیون عامیون تا جناح انقالبی حزب 
دموکرات و حتی دورة نخست حزب کمونیست ایران )تحت رهبری 
شهید کبیر رفیق حیدر عمواوغلی( کمتر اشارة مستقیمی به موضوع 
را می یابیم. در این دوره انقالبیون در عین این که خواهان استقرار 
یک دولت انقالبی قدرتمند بودند، تاکید پررنگی بر قانون مترقی 
»انجمن های ایالتی و والیتی« داشتند که اختیار ادارة هر ناحیه را به 
دست اهالی بومی و شوراهای محلی آن می سپرد. با روی کار آمدن 
رضا شاه و آشکار شدن طلیعۀ شکل گیری دولت مستبد ضد خلقی 
و جدی شدن موضوع ستم و تبعیض ملی، کمونیست ها به سرعت 
تحت   1306 سال  در  حزب  ارومیۀ  کنگرة  دادند.  نشان  واکنش 
)سلطان زاده(  میکاییلیان  آواتیس  رفیق  کبیر  شهید  نظریات  تاثیر 
بر حمایت از ملیت های تحت ستم ایران و به ویژه ترک، ترکمن، 
عرب و اَکراد )ُکردها( در مقابل دیکتاتوری رضا شاهی و تشکیل 
)لُرها(  الوار  ایران« تاکید کرد. )3( حزب مسالۀ  »جمهوری فدرال 
اَکراد  ذیل  در  را  آنان  زیست گاه  ویرانی  و  آوارگی  و  نسل کشی  و 
)ُکردها( مورد بررسی قرار می داد. در قطعنامه کنگره ذکر شده است:

می کنند...  زندگی  بسیاری  ملل  آن  در  که  است  کشوری  »ایران 
حادترین مساله، مسالۀ اعراب و ُکردان است.« )4(

و با اشاره به مانورهای امپریالیستی انگلستان، مناسب ترین برخورد 
به مساله را راه لنینی معرفی می کند که همان »حق ملل در تعیین 

سرنوشت تا سر حد جدایی« است:

»حزب باید توده ها را روشن سازد که بدون واژگون ساختن نظم 
حاکم اقلیت های ملی ایران نمی توانند راه اکتشاف فرهنگ ملی و 

استقالل ملی را بپیمایند.« )5(

  هر چند گرایش عمومی ناسیونالیستی در حزب توده ایران قدرتمند 
بود اما استحکام آموزه های لنینیستی تا به حدی بود که این حزب 
در  کردستان  و  آذربایجان  نهضت های حق طلبانه  از  به حمایت  را 
جنبش ها  این  از  حمایت  در  حزب  و  واداشت   1324-5 سال های 

شاخه های محلی خود را در آن ها منحل کرد. 

نام  از  چنان که  ایران،  خلق  فدایی  سازمان چریک های  تاسیس  با 
بر می آید، مساله در سطح بسیار عالی تر و جدی تری  نیز  سازمان 
نظیر آن در صحنۀ عملی و  امروز  به  تا  به طوری که  مطرح شد 
نظری پدید نیامده است. سازمان برای نخستین بار مسالۀ خلق ها را 
چه در سطح جنبش چپ و چه در پهنۀ سیاسی ایران در باالترین 
سطح و به عنوان یکی از اجزاء محوری نگرش و استراتژی خود 
دل  از  چپ  ُشوینیسم  ظهور  از  پیش  تا  که  نگرشی  کرد؛  مطرح 
اما  بود.  داده  قرار  خود  تاثیر  تحت  را  ایران  کل چپ  اکونومیسم، 
پیش از ورود به مرحلۀ تاسیس رسمی سازمان الزم است تا مروری 
بر فعالیت عملی و نظری یکی از هسته های بنیان گذار آن در مرحلۀ 

پیش از تاسیس بکنیم. 

صمد معلم ماست

غیرممکن است هسته ای کمونیستی در تبریز و آذربایجان معاصر 
شکل  بگیرد و هیچ گونه تماسی با مسالۀ ستم و تحقیر و تبعیض 
ملی پیدا نکند. هستۀ آذربایجاِن گروه احمدزاده-پویان )یکی از دو 
از  بود،  گرفته  گروه موسس سازمان( که حول محور صمد شکل 
این وضعیت جدا نبود. علی رغم تحسین های بسیاری که تا کنون 
پراتیک  او در شکل گیری تفکر و  متوجه صمد شده، نقش واقعی 
تنها  نه  که صمد  درستی  به  است.  انگاشته  نادیده  سازمان  خاص 
آموزگار روستاهای آذربایجان بلکه معلم چریک های فدایی خلق و 
پیروان و رهروان راه آنان بوده و هست. اگر ایدئولوژی را به معنای 
زیست  در  را  آنگاه صمد  ببینیم،  تئوری  از  تمایز  در  و  جهان بینی 
عملی و روزمره و ثانیه به ثانیه خویش و در بینش های درخشانی که 
ایدئولوگ سازمان معرفی کنیم.  پرورده است، می توانیم به عنوان 
البته وجود و حضور صمد با توجه به عمر کوتاهش نتواست خالء 
بزرگ سازمان در زمینه پرداختن به ایدئولوژی را پر کند اما در میان 

داشته ها و سرمایه های موجود، بدون شک مهم ترین آن هاست. 

فلسفۀ  به  خلقی  رویکرد  جلوة  نخستین  شاید  و  مهمترین  صمد 
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زندگی و نیز سبک کار و شیوة مبارزة سیاسی پیش از شکل گیری 
با  زیستن  است.  خلق«  »فدایی  استراتژیک  و  ایدئولوژیک  مفهوم 
خلق، خدمت به خلق، آموختن از آنان و آموزاندن شان، جمع بندی 
و  اصول  گشودن؛  دوباره  مسیری  آن  از  استفاده  با  باز  و  تجارب 
هستۀ سخت مارکسیسم-لنینیسم را که چیزی جز فشردة تجارب 
افشاندن  این خاک زنده بذر  انقالبی پیشین نیست در  مبارزاتی و 
و به بار نشاندن. و مگر فلسفۀ بود و باش یک کمونیست راستین 
و نیز راه و روش مبارزاتی او چیز دیگری است؟ و البته این روش 
مخالفین سرسخت خود را دارد: عاشقان کاخ پرجالل »مدرنیسم« 
که موجودیت خلق ها را جز کهنه رباط ارتجاع نمی بینند و غرق در 
مواهب و لذائذ به رویاپردازی پیرامون »کارگر« و »کمونیسم« و 
»بچه  امروز  را  صمد  که  همان ها  مشغول اند.  انتزاعی  »انقالب« 
صمد  که  راستی  به  و  کنند  معرفی  لولهنگ«  طرفدار  شهرستانی 
نیز خصم خستگی ناپذیر همینان بود. در روزگاری که "هر شاعری 
کافه  هر  و  ریسنده ای  نویسنده ای  هر  و  است  سرگرم  آخوری  به 
المسائل  پیاله عرق حل  بزرگترین مرکز حل مسائل زندگی و هر 
مشکلی و هر آروغ های پس از عرق همراه با شعاری و روشنفکران 
مدعی انقالب در جستجوی "رزق هرویین" و جدیدا شیشه هستند 
و چون "ماهی سرخ در بطری عرق" چرخ می زنند و ...، )6( صمد 
همه را کنار هم قرار می داد و در زیر آتشیار نقد و خشم انقالبی خود 
می گرفت. ولی صمد فکر نمی کرد روزی همۀ اینها از قلب "جنبش 
کمونیستی کارگری و انقالبی" بیرون بزند و زی غالب نسل جدید 
از  با وقاحت توجیه و تقدیس شود. یکی  باالتر  از آن  آن گردد و 
و  به خطوط  تفکر صمد در همین جاست: صمد  خطوط درخشان 
تفکرات قالبی و انتزاعی و نام ها و عناوین و پرچم ها نمی پردازد و 
از توده ای و نیروی سومی و فرقه ای و تروتسکیست و مائوئیست 
و ... حرف نمی زند بلکه از تمام این ها گذر می کند و قلب و عمق 
مساله را نشانه می گیرد: هستی اجتماعی و تاثیر واقعی هر فرد و 
جریان؛ مساله این نیست چه عنوان و لقب و داعیه و اسم و رسمی 
داری و در عوالم ُدن کیشوتی به چه کسانی اعالن جنگ می کنی 
به  روز  و  می کنی  زندگی  چگونه  که  است  آن  اصلی  مساله  بلکه 
شب می آوری، حقیقتا کیستی، جغرافیایت کجاست، بر کدام زمین 
ایستاده ای و چه تاثیری بر دیگران و جهان داری. با چنگ زدن به 
از گرایش های ظاهرا بسیار متضاد  این معیار است که بسیاری را 
هم پوشانی  دارای  و  می بینی  هم  کنار  در  را  سیاسی  متخاصم  و 
کامل در زیست و هستی واقعی اجتماعی منحط و مبتذل چه در 
محافل سوپر "انقالبی" ایران چه در "احزاب" معظم خارج؛ و این 
چکیدة آموزة ماتریالیستی دیالکتیکی مارکس است در تقدم هستی 
بر  لنین  بارة  چند  و  موکد  سفارش  و  اجتماعی  شعور  بر  اجتماعی 
و  به جای خودآگاهی  پراتیک  و  واقعی  مشغلۀ  و  بر هستی  رجوع 
بی پرده روح  و  فرد و جریان. و صمد چه صمیمانه  ادعاهای یک 
این پیام را می گیرد و در مورد ادیبان و روشنفکران و جریانات و 
به  زمان  آن  در  خود  پیرامون  فکری-سیاسی  تکاپوهای  مجموعه 
با  بی رحمانۀ صمد  و  بنیان برافکن  نقدهای  آماج های  کار می بندد. 
همین مبنا و روش تعیین می شوند: تقدم هستی بر شعور و شناسایی 
پراتیک به عنوان مولفۀ اصلی شکل دهندة این هستی. برای یک 
از همۀ  فراتر  نقطۀ عزیمت همین جاست:  چریک فدایی خلق هم 
عناوین و داعیه ها، به فکر تنظیم و تعیین مشغله و جهت هر روز و 
دقیقه زیست خویش بودن و به آن جلوة بیرونی و پراتیک بخشیدن.  

پس از این ستیز و از این معبر است که صمد با مقوله ملیت ها و 
فرهنگ خلقی مواجه می شود. صمد مانند هر مارکسیست-لنینیست 
دیگری به کلیت فرهنگ بمثابه امری زنده و پویا می نگرد و لذا از 

آن انتظار واکنش  حیاتی و ساکت نماندن در مقابل وضعیت حامالن 
و خالقان اصلی خود یعنی تودة مردم دارد. اینجا محل کشمکش 
دیگری است با »والیت گرایی تنگ نظر« که مردم و منطقۀ خویش 
نژادپرستی  دامان  به  مسیر  ادامۀ  در  و  می بیند  پافته  جدا  تافتۀ  را 
و  می بیند  شیء  یک  شکل  به  را  فرهنگ  والیت گرایی  می لغزد. 
به  فرهنگ  شدن  چیزگون  آن.  مغذی   و  مولد  زمینه های  از  مجزا 
کاال سازی آن راه می برد و به بیگانگی از وضعیت صاحبان اصلی 
شدن؛  تبدیل  دالالن  و  مجموعه داران  خصوصی  ملک  به  و  آن 
رژیم  با  را  فرهنگی  محصوالت  که  هایی  واسطه  و  کلکسیونرها 
دیکتاتور و استثمارگر تاخت می زنند. به همین خاطر می بینیم که 
اما  پا می زنند  اخیر خلق ها در فالکت دست و  در طول صد سال 
تجلیات فرهنگی و شخصیت های تاریخی شان به لطف پا-اندازی 
دالل ها در ابعاد کالن به شکل بی خطر و بسیار سبک و سطحی 
چیزی  این  می گیرد.  قرار  صوری  تمجید  مورد  و  می شود  عرضه 
اگر  نیست.  خودباختگی  مظهر  و  با صاحبانش  بیگانه  فرهنگ  جز 
فرهنگ را فشردة تجارب و ارزش های هر خلق در طول تاریخ خود 
بدانیم که از درون روند گدازان کشمکش و تعامل با طبیعت و بر 
سر معیشت عبور می کند و قالب می گیرد اما سیالیت و جوشش خود 
را در گذر از اعصار گوناگون حفظ می کند، دیگر نمی توانیم فتوا به 
بی تفاوتی و بی ربطی آن به زیست زنده و روزمره تولیدگرانش صادر 
کنیم. والیت گرایان در واکنش به این حقیقت، کمونیست ها را به 
برخورد ابزاری با خلق ها و فرهنگ شان متهم می کنند اما این حکم 
تنها در صورتی نافذ است که دید شیء انگارانه در مورد فرهنگ را 
پیش فرض بگیریم و نسبت به "استعمال غیرمجاز" آن برای موارد 

دیگر شکایت کنیم.         

آذری  ترکی  فرهنگ  و  زبان  به  عشق  آتش  که  است  نمط  بدین 
است  زاویه  همین  از  و  می بینیم  شعله ور  همواره  صمد  دل  در  را 
یکی  را  آذربایجان  افسانه های  و  فولکلور  و  زبان  به  پرداختن  که 
غالمحسین  دکتر  زنده یاد  می یابیم.  او  همیشگی  دغدغه های  از 
ساعدی، همشهری و همراه صمد در متنی تحت عنوان "ریشه در 

خویش" مفصال به این موضوع می پردازد: 

[سال  پنج  و  بیست  و  چهار  و  بیست  سال های  فاصلۀ  در  »تنها 
بود که  پیشه وری]  به رهبری  آذربایجان  فرقه دموکرات  حکومت 
جای  چندان  مدرسه  که  دریافتند  آذربایجانی  دبستانی  کودکان 
عذاب  تنها  نه  مشق  و  درس  از  می شود  و  نیست  هم  وحشتناکی 
نکشید و نترسید که بسیار هم لذت برد چرا که به یک باره هیوالی 
زبانی  به  همه  و  شد  رانده  بیرون  کالس ها  توی  از  خارجی  زبان 
می خواندند و می نوشتند که حرف هم می زدند...ماموران حکومت 
مرکزی در آذربایجان برای تسلط جابرانۀ قدرت شاهنشاهی عالوه 
بر همۀ سالح های جورواجور، دشنۀ زبان فارسی را بیشتر از همه 
و  و چاپ کردن حتی چندین  نوشتن  آنجا که  تا  کار می بردند  به 
چند کلمه به زبان محلی جرم بزرگی محسوب می شد تا آنجا که 
آذربایجانی  کلمات  که  داشتند  دستور  چاپخانه ها  حروف چین های 
اما جنبش های  را به فارسی ترجمه کنند و در متن خبر بچینند... 
مترقی قبل از سال 1332 به صورت زیرزمینی مقدار زیادی روزنامه 
و نشریه و کتاب به زبان محلی منتشر می کردند که به دست جوانان 
و نوجوانان می رسید و این وسیلۀ بزرگی بود در زنده نگاه داشتن زبان 
اصلی مردم. چرا که در مقایسۀ زبان دهات با قصبه ها و قصبه ها 
با شهرهای کوچک و شهرهای کوچک با شهرهای بزرگ به رای 
العین می دیدی که لغات و کلمات فارسی چگونه مانند چنگاری در 
حال خوردن و نابود کردن یک زبان زنده است. ادبیات مکتوب که 
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محاورة  در  بود.  نابودی  خطر  در  هم  محاوره ای  زبان  حتی  هیچ، 
بسیاری “درس خوانده”ها جز افعال و تعدادی لغات غیر قابل ترجمه 
بیشتر کلمات فارسی بود که به کار می رفت و بعضی ها شور قضیه 
را به آنجا رسانده بودند که خجالت می کشیدند در خانۀ خود و با زن 
و بچۀ خود هم به آذربایجانی حرف بزنند... ولی ضربت کودتای 28 
مرداد به یک باره فضای رضاخانی را بر همه جا حاکم کرد و باز 
همان راه و روش دوران بیست ساله؛ زورچپان کردن زبان فارسی 
که بله، برای وحدت ملی، زبان واحد الزم و ضروری است... در این 
میان چه کسی می توانست برای حفظ و زنده نگهداشتن زبان ملیت 

خود پا پیش بگذارد؟

قبول  اوایل  و  داشت  ویژه ای  شیفتگی  مقوله  این  در  اما صمد   ...
نداشت که تنها به تسلط و ستم و اختناق حکومت شاهنشاهی که 
نمی گذارد من و تو به زبان خودمان بنویسیم ، معتقد بود که جسارت 
نیز کمتر است. این حق ماست که باید به زبانی که حرف می زنیم، 
بنویسیم و منتشر کنیم. بله، هیچ لحظه ای نبود که او از زبان ظریف 
و بسیار زیبای وطن خود غافل بماند.، تمام جیب ها و کیف دستیش 
پر بود از یادداشت ها و دفترچه های متعدد. هر چه را که می شنید از 
یک لغت گرفته تا ترکیبات تازه و متل و افسانه و غیره همه را روی 
کاغذ می آورد. به تدریج به این فکر افتاد که بهتر است فعال با نشر 
فولکلور آذربایجانی راهی باز بکند...دهات و آبادی های ریز و درشت 
به کامل ترین و بی نقص ترین  برای دستیابی  پا می گذاشت  زیر  را 
آذربایجان  افسانه های  چشمگیر  محصول  اولین  روایت ها.  صورت 
بود؛ انبان گرانبهایی بود از باورها و شکفتگی  خیالبافی های رنگین 
توده ها... هیچ ناشری حاضر نبود متن آذربایجانی قصه ها را منتشر 
کند... صمد بارها گفت و نوشت که کی می شود متن اصلی را به 

زبان اصلی منتشر کند...

یک بار به شیطنت گفت حاال که ما دو زبانی هستیم و مجبوریم 
کنیم  چاپ  و  ترجمه  فارسی  زبان  به  را  خودمان  ملت  قصه های 
چرا زیباترین شعرعای فارسی دورة خودمان را به زبان آذربایجانی 
و  اخوان  و  شاملو  و  نیما  کارها  ترجمه  به  کرد  برنگردانیم؟..شروع 
فزخزاد و آزاد..اولین ترجمه از نیما همگان را به حیرت انداخت: گجه 
دور باخ گجه دور!... در اینجا بود که همه متوجه شدند این زبان به 
بند کشیده  شده را لیاقت ها فراوان است. زیاد هم دست کم نگیر! 

بود  صمد  برای  ملیت  مسالۀ  از  قسمتی  که  آذربایجانی  زبان  تب 
هیچ وقت او را رها نکرد که نکرد...« )7(

در مقاالت صمد با این عناوین برخورد می کنیم: دستور زبان کنونی 
آذربایجان، ماضی و مضارع در جریان در زبان آذربایجان، ادبیات 
و فولکلور آذربایجان، مشخصات قهرمان در افسانه های آذربایجان، 
بیان  بابای شهریار.  از حیدر  یادی  عاشیق شعری، ساری عاشیق، 
ادبیات  از شخصیت ها و  پرداخته شده و هدفمند برخی  زیبا،  ساده، 
عامیانه آذربایجان را برخی داستان های کوتاه صمد برای کودکان 
زبان  تدریس  مقالۀ  در  می بینیم.   ... و  دومرول  و  کوراوغلو  مانند 
فارسی در مدارس آذربایجان از کتاب مشهور »کند و کاو در مسائل 
تربیتی ایران« به جزییات و ظرائف آموزش فارسی به دانش آموزان 

ترک و دشواری های موجود در این عرصه پرداخته است. 

صمد برای نخستین بار به ویژه در نقد و بررسی نظام آموزشی به 
درک این مساله نزدیک می شود که روند دستیابی به آگاهی طبقاتی 
مطابق قالب های انتزاعی یکسان پیش نمی رود بلکه خصلتی عمیقا 
مکانی-فرهنگی دارد. این همان برداشتی است که دیوید هاروی با 

خوانش »شکل گیری طبقه کارگر در انگلستان« اثر ادوارد تامپسون 
ارائه می کند و در تطابق کامل با آموزه های لنین، مائو و گرامشی 
است. خلق گرایی صمد و فداییان خلق هم از این مصادر سرچشمه 
سعی  چپ  و  راست  استعماری  مدرنیست های  چند  هر  می گیرد. 
می کنند با »روشنفکر روسی« خواندن آنان، مستقیم و بدون واسطه 
البته  فداییان را به خلق گرایی پیشا-لنینی در روسیه متصل کنند. 
رهبرانش  اعتراف  با  و  افتخار  با  بلشویسم  که  داشت  یاد  به  باید 
انضباط،  بدون  و  بود  روسیه  خلق گرایی  سنت های  بهترین  وارث 
صالبت، جان فشانی و رزمندگی به میراث رسیده از آنان سرنوشتی 
جز نرم تنان سوسیال دموکراسی اروپایی و انترناسیونال دوم نداشت. 
بلند اعالم کرد که بله ما  افتخار و صدای  با  باید  به همین خاطر 
به پیروی از صمد، لنین و نارودنیک ها همگی می کوشیم الیق نام 
این  از  تبیین  بهترین  شاید  اما  باشیم.  روسی  روشنفکران  تاریخ  و 
خلق گرایی را نه یک روس که یک ایتالیایی یعنی آنتونیوگرامشی در 
بحث »روشنفکر ارگانیک« ارائه می کند: روشنفکرانی که ریشه در 
خاک زندگی توده ها دارند، به زبان آن ها سخن می گویند و قادرند 
از گردش روزگار برای برکشیدن آگاهی آنان بهره برداری کنند. )8(

بیژن جزنی و درافکندن طرح کلی
درجزوه ی »آنچه که یک انقالبی باید بداند« نوشتۀ فرماندة شهید 
نگارش  از  هدف  که   134۹ تابستان  در  فراهانی  علی اکبر صفایی 
آن تجهیز حرکت به مانیفستی برای آغاز بود، نکات دقیقی در این 
رابطه می خوانیم. در بخش پنجم از محورهایی که سیمای عمومی 
ارائه می دهد و ذیل عنوان  ایران را  انقالب دموکراتیک  آماج های 

»در مسائل ملی و فرهنگی« آمده است:

»کشور ما خلق های چندی را در خود جای داده است و ملت ما به 
زبان های مختلف گفتگو می کند....هراس از طرح صریح این مسائل 
ناشی از طرز تفکر بورژوازی است که همواره کوشیده است بحث 
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آزاد در این زمینه را گناهی نابخشودنی جلوه گر سازد.« 

ساله  »تاریخ سی  مشهور  اثر  در  نیز  جزنی  بیژن  بنیان گذار  شهید 
و  می پردازد  مضاعف«  »ستم  کلیدی  مفهوم  طرح  به  ایران« 

می نویسد:

این  از  برخی  است.  تشکیل شده  متعددی  خلق های  از  ما  »وطن 
قرار  امپریالیسم  ستم  تحت  مجموع  در  خود  که  حالی  در  خلق ها 
اقلیت،  بر خلق های  آن  نماینده  رژیم  و  حاکم  توسط طبقه  دارند، 

ستم مضاعفی را روا می دارند.«

در واقع از نظر بیژن در حالی که کل جامعه تحت سلطه و سرکوب 
امپریالیسم و رژیم حاکم قرار دارد، خلق های تحت ستم از تبعیض 
و ستم اعمال شده توسط خلق حاکم )یعنی "فارس"( و به وساطت 
وجود  پذیرش  پس  می برند.  رنج  دیکتاتوری  حاکمیت  عاملیت  و 
تبعیض  نیز  و  بودن  کثیرالمله  و  ایران  جامعه  در  متعدد  خلق های 
و ستم ملی بر علیه آنان از مفروضات تفکر تئوریک و استراتژیک 
این تفکر در طول زمان تدقیق و انضمامی تر  البته  سازمان است. 
می شود و از دید امروزی نیز همچنان نکاتی مشخص برای خوانش 

انتقادی و تکمیل آن وجود دارد.  

در اثر فرمانده صفایی فراهانی و نیز نوشته های بیژن ایده ای کلیدی 
اصطالح  به  و  وضعیتی خشک  ملی  ستم  دارد:  وجود  درخشان  و 
صفر و یکی نیست که در یک جا بالکل موجود نباشد و در جاهای 
باشد. ستم ملی وضعیتی است  تکثیر شده  به شکلی مشابه  دیگر 
بازه ای و طیف گونه که اشکال مختلف ستم ملی را بسته به تحول 
خاص تاریخی هر منطقه، وضعیت مشخص کنونی آن در چارچوب 
)بر اساس مولفه های شکل دهندة یک خلق و ملت(  نظم مسلط 
و پراتیک های مبارزاتی و سرکوب گرانه از هر دو سو در خود جای 
می دهد. با چنین نگرشی فرمانده صفایی در جزوه اش در مورد آن 

دوران می نویسد:

 »ترک زبانان به علت زندگی هزار ساله در کنار فارس زبانان چندان 

ستم ملی را حس نمی کنند. ترک زبانان نزدیک به ده قرن حکومت 
همه سرزمین های ایران را در دست داشته و در عهد حاکمیت خود 
نیز به دالیل تاریخی و فرهنگی زبان ترکی را رسمیت نداده اند...در 
ارتش و سازمان های دولتی ، در پست های مهم سیاسی، در تقسیم 
کرسی های علمی و در امور اقتصادی و مالی و صنعتی ترک زبانان 
در  دارد  وجود  که  تبعیضی  تنها  ندارند.  کمتر  دیگران  بر  امتیازی 
رسمیت زبان خارجی است و رنجی که ترک زبانان از محکومیت 
زبان مادری خود می برند." او البته بعداً و در بخش راه حل ها چنین 
می نویسد: " بنا به تمایل مردم آذربایجان می توان در آن جا حکومتی 
خود مختار تشکیل داد و با انتخاب آن ها مانند سایر ایاالت کشور از 

مجالس ایالتی و اختیارات مالی و اداری بهره مند گردید.« 

بیژن در »چگونه مبارزه مسلحانه توده ای می شود؟« دیدگاه سازمان 
در مورد ستم ملی بر خلق ترک را اینچنین تلخیص می کند:

»خلق ترک در ایران گرچه تحت ستم فرهنگی فارس ها قرار دارد، 
معذالک موقعیت این خلق در گذشته و حال ویژگی هائی دارد که 
آن را از یک خلق تحت ستم به میزان چشمگیری متمایز می سازد و 
همراه با فارس ها خصوصیات خلق حاکم را از خود نشان می دهد.«

پس از نظر صفایی و بیژن ستم ملی بر خلق ترک اعمال می شود اما 
خصلت آن عمدتا فرهنگی-زبانی و متفاوت با آنچه است که مثال 
در همان زمان پهلوی در مورد خلق عرب و امروز در مورد خلق های 
عرب، کرد، بلوچ و ترکمن اعمال می شود و مطابق آن از دستیابی 
به مقامات عالیه سیاسی و اداری محروم هستند و حتی متفاوت با 
استعمار منطقه ای خلق های لر و عرب در گذشته و اکنون. فرمانده 
سازمان  نظر  تبیین  به  دقیق  و  ظریف  نحوی  به  بیژن  و  صفایی 
دارد  وجود  رابطه  این  در  که  تهدیدی  می پردازند.  زمینه  این  در 
موقعیت  به  استناد  با  که  است  اکونومیستی  دیدگاه  به  افتادن  در 
همسان و مشابه اقتصادی )مثال در مقایسه تبریز و ارومیه با سایر 
کالن شهرهای مرکزی( ستم ملی را بالکل انکار کند و موارد جهانی 

مانند کاتالونیا را نیز به دست فراموشی بسپارد. 

در دیدگاه بیژن در بحث مساله و ستم ملی تاکید خاصی بر سه خلق 
و ملیت است: کردها، بلوچ ها و عرب ها. چارچوب ارائه شده توسط 
بیژن به حدی درخشان و شگفت نگیز ، دقیق و تیزبینانه است که 
اعتبار خود را تا به امروز برای تحلیل مسائل ملی حفظ کرده است. 

تنها باید به لیست او خلق لر و خلق ترکمن را نیز افزود.  

»در حال حاضر خلق های تحت ستم ملی در ایران عبارتند از کردها، 
بلوچ ها و اعراب. در هر سه مورد کمابیش زمینه برای جنبش های 
قهرآمیز وجود دارد. خصوصیات ستم ملی که بر این خلق ها اعمال 

می شود عبارتند از:

الف( ستم اقتصادی: این خلق ها در مجموع در عقب ماندگی نسبی 
رشد  آن ها  در  بورژوازی  می برند.  سر  به  اجتماعی  و  اقتصادی 
نکرده و یا از رشد بسیار کمی برخوردار است )مثال در کردستان(. 
به عناصر خلق های حاکم است.  سرمایه های محلی عمده متعلق 
منابع مهم توسط رژیم و یا سرمایه داران دیگر خلق ها مورد استفاده 
قرار می گیرد. سطح زندگی در میان این خلق ها نسبت به خلق های 
بقایای  است.  پایین  مالحظه ای  قابل  نحو  به  مجموع  در  حاکم 
فئودالیسم و شیوة شبانی در میان این خلق ها امری مشترک است. 
عمدة جمعیت خلق وابسته به عشایر و قبایل ساکن و کوچ نشین 

است. 
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ب( ستم سیاسی: رژیم حاکم به نسبت جمعیت این خلق ها تشکیل 
نشده و حکام اداری و محلی و نظامی از خلق های حاکم هستند. 
جز برای ظاهرسازی به رجال اجتماعی و سیاسی این خلق ها توجه 
نمی شود. مرتجع ترین عناصر که اغلب فاقد عرق ملیت هستند و 
با رژیم حاکم سازش کرده اند بر ضد خلق به کار گرفته می شوند. 
خلق ها  این  از  ندرتا  افسران  صفوف  حتی  و  ارتش  فرماندهی  در 

عناصری دیده می شود.

به  است.  زیر فشار خلق حاکم  زبان ملی خلق  ج( ستم فرهنگی: 
به  نتایج مهمی  امر  این  زبان خواندن و نوشتن ممنوع است.  این 
زیان خلق محکوم به بار می آورد. از جمله این نتایج شیوع بیشتر 
بی سوادی، نداشتن کادرهای متخصص و کمبود افراد تحصیلکرده 
و در نتیجه محرومیت از مشاغل ممتاز است. در عوض عقب ماندگی 
اجتماعی روی آوردن به کارهای سخت یدی و ایجاد اردوی کار 

ساده در میان خلق های تحت ستم فرهنگی بیشتر است.

اضافه  ستم  این  به  نیز  مذهبی  ستم  بلوچ ها  و  کردها  مورد  در 
می شود. هر دو اقلیت سنی مذهب اند و در خارج از مرزهای ایران 

دستگاه روحانی و آموزش دینی دارند.” )۹(

  از زاویۀ پراتیک مبارزاتی و انقالبی نیز هم صفایی و هم بیژن توجه 
خاصی را به کردستان مبذول می کنند. صفایی فراهانی می نویسد:

کردها  است.  برخوردار  خود  به  مخصوص  ویژگی  از  »کردستان   
می توانند در اولین فرصت در یک اظهار نظر عمومی در کردستان 
زبانی  و  نژادی  پیوندهای  اگر  آورند.  دست  به  مختاری  خود  حق 
باعث شود که تشکیل یک حکومت خود مختار ضرورت داشته باشد 
این خود کردها هستند که این ضرورت را نفی یا اثبات خواهند کرد. 

هم چنان که بلوچ ها نیز چنین حقی را خواهند داشت.«

می  توده ای  مسلحانه  مبارزه  »چگونه  نوشته ی  در  شهید  بیژِن 
برخی  و  کردستان  در   )1 که  نکات  این  بر  تاکید  ضمن  شود؟« 
اقدام  این   )2 دارد،  وجود  مسلحانه  جنبش  زمینه  آن  مشابه  نقاط 
می باید  قطعًا   )3 و  باشد  حکومت  علیه  و  ملی  شعار  زیر  باید 
توسط خود عناصر ُکرد صورت گیرد.. جنبش [انقالبی مسلحانه] 
می تواند توسط سازمان های تثبیت شده خود با رهبران جنبش های 
جنبه  ولو  را  خود  نظامی  نیروی  حتی  کرده  برقرار  رابطه  ملی 
دهد.« قرار  ها  جنبش  این  اختیار  در  باشد،  داشته   سمبلیک 
ستم  تحت  جنبش های  راس  در  ُکرد  خلق  جنبش  بیژن  باور  به 
رژیم  با  ُکرد  خلق  تضاد  کردستان،  تضاد  عمده ترین  و  دارد  قرار 
مرکزی ایران است. ستم ملی و ستم مذهبی حتی تضاد طبقاتی را 
تحت الشعاع قرار داده اند. به این ترتیب هر حرکت سیاسی و نظامی 
باید با توجه به این شناخت آغاز شده و تضاد طبقاتی از کانال تضاد 

ملی عمل خواهد کرد. 

بزند...  عمل  به  دست  زمینه  این  در  راسا  نمی تواند  جنبش  چون 
عناصر وابسته به خلق ُکرد و دیگر خلق ها باید نیروی خود را صرف 
وحدت  راه  این  از  و  کرده  خلق   رهایی بخش  جنبش  کردن  پا  بر 
جنبش رهایی بخش خلق های ایران را فراهم کنند. این عناصر در 
دل خلق خود نتایج به مراتب بیشتری از نتایج فعلی در سطح کل 

جامعه خواهند گرفت. 

بیژن در تاریخ سی ساله ایران با اشاره به خلق عرب می نویسد:

است،  گسترش  به  رو  آن ها  در  ملی  جنبش  که  هائی  خلق   «

است.  کرده  تقسیم  را  آنان  موجود  مرزهای  که  خلق هایی هستند 
کردها، عرب ها و بلوچ ها هر سه این خصوصیات را دارند. جنبش 
 و حرکات آن ها با جنبش های خارج از مرز ارتباط مستقیم دارد.«

وسوسۀ  بدون  و  انقالبی  نفس  به  اعتماد  با  بیژن  که  است  جالب 
کمال گرایی شبه انقالبی جنبش را به خاطر عدم نزدیکی به جریانات 
] تمایالت  این  که  چرا  می کند  سرزنش  عرب  خلق  راست گرای 

تمام  رژیم  زیان  به  “فقط  عرب]  خلق  درون  راست  گرایش های 
می شود و بس” و امکان تاثیرگذاری در بلندمدت را ندارند. 

از حیث محاسبات عملی و مبارزاتی در عرصۀ استراتژی و تاکتیک 
نیز هم، سازمان از همان ابتدا چشم انداز ورود مسلحانه به این عرصه 
و رزم در سنگر حق خواهی ملل تحت ستم را در نظر داشت و توجه 
بسیار ویژه و خاصی به مورد کردستان داشت که در آن تحرکات 
جاری مبتنی بر تمایل به مبارزة قهرآمیز مشاهده می شد. فرمانده 
به همین  اشاره  با  بداند«  باید  انقالبی  که یک  »آنچه  در  صفایی 
نکته می گوید: »جنبش مسلحانه در کردستان در گرو مسائل ملی 
و قومی کردهاست و با جنبش عمومی کردها رابطه دارد. درگیری 
مسلحانه طوالنی مدت کردها در عراق زمینه های مساعدی را در 
این ناحیه فراهم آورده که روشنفکران جوان ُکرد می توانند از آن 

برای دامن زدن به جنبش مسلحانه بهره برداری کنند.« 

جالب است که بیژن در مورد عشایر نیز نظر دقیق و مساعدی دارد 
و می نویسد:

»عشایر تنها نیروی نظامی بالفعل در صف خلق هستند. علی رغم 
را  خود  سالح های  اغلب  کوچ نشین  عشایر  پیاپی  سالح های  خلع 
نه  و  خان  مقابل  در  نه  را  عشایر  مختلف  عوامل  کرده اند...  حفظ 
در مقابل کارخانه دار بلکه در مقابل رژیم و نیروی نظامی آن قرار 
باشد.  بی اعتنا  ویژگی  این  به  نمی تواند  مسلحانه  می دهد...جنبش 
زیرا اگر یک عده مردم اتوکشیدة شهری بتوانند در کوه و جنگل 
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با رژیم و نیروی عظیم آن نبرد کنند، چرا عشایر با آن همه سنت 
شورشی و دالوری رژیم را به مبارزه نخوانند و کینه های انباشته را 
شعله ور نسازند...برای جنبش امکانات استثنایی برای برای تدارک 
جنبش  می ماند...  باقی  عشایر  میان  در  مسلحانه  مستقیم  مبارزة 
نیروی  این  از  که  کند  امکانات خود کوشش  تمام  با  باید  انقالبی 

چشمگیر برای نابود ساختن دشمن مشترک بهره جوید...«

بیژن با توجه به این که روستا را کانون جنبش ملی می داند، تکیه بر 
جنبش خلق های اقلیت تحت ستم رژیم را مهم ترین شکل مبارزه 
در مناطق روستایی می خواند و اظهار می دارد که در هر مورد که 
کمک  حداکثر  باید  چریکی  جریان های  بگیرد  پا  مبارزه ای  چنین 

ممکن را به آن ها بکنند.

علی رضا نابدل )اوختای( و مساله ملی در آذربایجان

اثر درخشان دیگر موجود در ادبیات سازمان، جزوة تفصیلی فدایی 
شهید علی رضا نابدل تحت عنوان »آذربایجان و مسالۀ ملی« است. 
دغدغۀ اساسی علیرضا نابدل با نام ادبی اوختای در این اثر ستیز 
طرح دو مفهوم "ُشوینیسم حاکم" و "والیت گرایی تنگ نظر" و ستیز 
با هر دو مورد است. هر چند طبق یک رهنمود مائوئیستی بیشتر 
این  بر نقد مورد دوم متمرکز می شود و به جزییات می پردازد. در 
رهنمود منتسب به مائو که مربوط به کار انقالبیون در جنبش های 
رهایی بخش ملی نوعی تقسیم کار بین انقالبیون پیشنهاد می شود 
و بر طبق آن انقالبیون منتسب به خلق حاکم می بایست بیشتر بر 
حق ملل تحت ستم برای تعیین سرنوشت و محکومیت ستم گری 
ملت حاکم توجه کنند و انقالبیون منتسب به خلق های تحت ستم 
نیز می بایست بر مبارزه با گرایش های راست در درون حرکت های 
مبارزاتی برای رفع ستم ملی و به تعبیر رفیق اختای "والیت گرایی 
تنگ نظر" و لزوم پیوند با مبارزات حق طلبانه خلق ها در سایر نقاط 

تاکید بیشتری داشته باشند.

رادیکال  محتوای  او  چون  ادیبی  شایستۀ  چنان که  اوختای  نثر 
او  است.  بَُرنده  و  زنده  بسیار  اوست،  دیدگاه های  خالف جریان  و 
شاعری ترک است که به زبان مادری خود عشق می ورزد. نوشتۀ 

اوختای با این جمالت آغاز می شود:

گوناگون  ما  مردم  زبان  و  فرهنگ  است.  وسیعی  سرزمین  »ایران 
است. مردم ایران به طور عمده به زبان های فارسی و آذری صحبت 
می کنند. همچنین زبان خلق های میلیونی اَکراد ایران ُکردی است. 
عالوه بر این مردم عرب و بلوچ و ارمنی و ... هر یک خصوصیات 

فرهنگی ویژه ای دارند.« 

او با ورود به بحث های زبان محور آن زمان آذربایجان که تا امروز 
نیز تداوم یافته است، به طرح دیدگاه مستقل خویش می پردازد. از 
نظر او مناقشه کسانی که بر هویت تاریخی پیشا-ُترکی آذربایجان 
پان  سایر  و  کسروی  )مانند  می گذارند  دست  قبل  سال  هزار  در 
ایرانیست ها( و پان ترک هایی که کل این تاریخ را در ترک بودن در 
معنای شبه فاشیستی آن خالصه می کنند و اولین انسان های روی 
معرفی  بی فرجام  و  باطل  مناقشه ای  می دانند،  ُترک  هم  را  زمین 
به  زمانی که  از هر  و  از هر کجا  ترکی  زبان  از نظر وی  می کند. 
ایران آمده باشد، اکنون زبان جمعیت بزرگی از آن و بخش مهمی 
از ذخیرة فرهنگی آن است و می بایست یکی از زبان های رسمی 

به جای  پان ترکیست ها  اوختای برخالف  باشد. در واقع  نیز  کشور 
آن که قدمت زبان ترکی را به دوران پیدایش نخستین انسان ها یا 
اعداد عجیب 25 هزار و 10 هزار سال پیش  نخستین تمدن ها و 
نسبت دهد، فاکت های تاریخی ورود ترک ها و زبان ترکی به ایران 
بالفاصله  اما  می پذیرد  را  هجری  هشتم  تا  چهارم  سده های  طی 
تاکید  زبانش  و  خلق  این  بر حقوق  و محکم  تهاجمی  موضعی  از 
تبعیض  مبنای  از خارج"  "ورود  و  "مهاجرت"  نیست  قرار  می کند. 
و تحقیر ملی و زبانی باشد که اگر چنین بود خود مهاجرین آریایی 

می بایست در صدر این فهرست قرار گیرند. 

بر  تکیه  با  »ارتجاع  عنوان  ذیل  و  قاطعیت  و  سرعت  با  اوختای 
ایران  خلق های  فرهنگی  نابودی  به  فارسی-آریایی  شوینیسم 

می کوشد« قلب مساله را نشانه می گیرد:

» ارتجاع ایران حقوق فرهنگی ملیت ها را پایمال نموده است و ادبای 
شوینیست به توجیه این امر پرداخته اند. آن ها به گناه انتخاب زبان 
بخش مهمی از آثار ادبی گذشته و امروز ایران را نادیده می گیرند 
و بیهوده تالش دارند با شیوه های پلیسی فرهنگ های ملی ایران 
ناسیونالیست های  بلکه  ارتجاع  تنها  نه  امر  این  در  نابود سازند.  را 

مصدقی نیز تقصیر دارند.«

به نظر او دلقک های بی سوادی که به ترویج این نظر می پردازند که 
زبان خلق  آذربایجان در مدت کوتاهی و به ضرب و زور حکومت 
ترکی شده است، توجه ندارند که حتی امروز هم سالی یک بار پای 
ماموران دولتی به برخی نواحی نمی رسد و در واقع هدف آن ها خود 

باخته ساختن یک خلق است و راندن آن ها به وضعیتی که 

"حاال که از حقوق ملی و فرهنگی شان در تعلیم و تربیت به زبان 
ملی و از ادبیات ملی خود محروم شده اند از حق صحبت به زبان 
خود نیز صرف نظر کنند و بعد از این به فارسی کتابی به حال و 

روزگار خود فحاشی کنند." 

روزگار  در  نوایی  ماهیار  نام  به  فردی  طرح  به  اینجا  در  اوختای 
سلطنت رضا شاه برای انتقال فرزندان خلق ترک به آموزشگاه هایی 
دور از مردم اشاره می کند تا به این وسیله بتوان زبان ترکی آذری 

را ریشه کن ساخت. به باور اوختای:

»دیکتاتوری رضا شاه بر اساس این طرز فکر شوینیستی-فاشیستی 
وارد ساخت.  ایران  بر خلق های  ملی وحشتناکی  و  فرهنگی  فشار 
بر  عمده  به طور  که  فشار  این  به شدت  همواره  نیز  کنونی  رژیم 
شانۀ خلق های آذربایجان، کردستان و خوزستان سنگینی می کند، 
می افزاید. ناسیونالیسم والیتی به عنوان یک گرایش ضد وحدت و 

ضد پیشرفت در نهایت عکس العمل چنین شوینیسمی است.«

آغاز  نکته دقیق  این  به  اشاره  با  را  تاریخی خود  نابدل جمع بندی 
ملی  مسالۀ  وجود  برای  زمینه ای  فئودالیسم  دوران  در  که  می کند 
در آذربایجان و هیچ جای دیگری وجود نداشته است. در اینجا او 
به  متاخر  ملی گرایی  مطالعات  در  که  اتخاذ می کند  موضعی  عمال 
مسالۀ  و  ناسیونالیسم  ملت،  شکل گیری  و  است  موسوم  مدرنیسم 
ملی را مربوط به عصر مدرن و باال گرفتن کار بورژوازی و نیاز او به 
دولت ملی می داند. به نظر نابدل برخالف تحرکات و نهضت هایی 
مانند شعوبیه که نوعی پاسخ قومی به شرایط استیالی امپراتوری 
اسالمی بر ایران بود، در سراسر این دوران »خلق ترک زبان آذری... 
در پروسۀ پیدایش خود و نه پس از آن در شرایطی قرار نگرفت که 
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عکس العمل ملی از خود نشان دهد.    

نهضت  "اولین  یعنی  ایران  مشروطیت  انقالب  به  بعدی  مرحلۀ 
بورژوا-دموکراتیک ایران" و تاثیر زیر و رو کنندة آن باز می گردد:

"حصارهای بین افراد، اصناف، گروه های مذهبی، شهرها و والیات 
رفته،  خود  در الک  همسایه های  ریخت.  هم  در  یا  و  شد  سست 
و مسیحیان،  و کفاشان، مسلمانان  و متشرعین، خبازان  شیخی ها 
اما  رسیدند.  یگانگی  به  بار  نخستین  برای  رشتی ها  و  تبریزی ها 
این به سادگی صورت نگرفت. در میان خونین ترین و عظیم ترین 
و  پیگیر خطیبان  فرهنگی  مبارزة  به کمک  و  تاریخی  آزمون های 
هم  در  حصارها  و  که الک ها  بود  انقالبی  شاعران  و  نویسندگان 

شکست.«

پیشتازی  که  می تازد  "کوته اندیش"  پان های  بر  اینجا  در  اوختای 
جامعه  ویژه  تاریخی  رشد  از  ناشی  نه  را  مبارزه  در  آذربایجان 
آذربایجان که ناشی از ویژگی های خاص قومی آذربایجان می دانند 
و به رهبران جنبش خرده می گیرند که چرا به حرکت ابعاد قومیتی 
و  یگانگی  نخست  بود:  واقعیت  دو  از  ناشی  مساله  این  ندادند. 
علیه  بر  ملیت ها  و  مردم  مختلف  بخش های  ناگزیر  هم گرایی 
قداره بندان  که  امپریالیست ها  بی ارادة  "نمایندة  عنوان  به  حکومت 

فئودال را بر علیه تودة عدالت خواه بر می انگیخت" و ثانیا:

"این یگانگی به دالیل مختلف نمی توانست شکل مذهبی یا نژادی 
به خود بگیرد از جمله به این دلیل که نه مذهب و نه نژاد زیر فشار 
جدی امپریالیست ها قرار نگرفته بود. این یگانگی تنها می بایست 

شکل میهنی داشته باشد."

سابق بر آن چیزی تحت عنوان ایران به معنای امروزی آن وجود 
نداشت و رفته رفته و با تغییرات پیش آمده "تیزهوش ترین ایرانیان 
توانستند تصور مبهمی از میهن غارت شده و خلق اسیر و محروم 
پیدا کنند...اندیشۀ میهن سوار بر توسن ادبیات قلمرو قاجارها را در 

نوردید." تاثیر این تغییرات در آذربایجان از آن رو وسیعتر و عمیق تر 
بود که:

»به همان میزان که بورژوازی تجاری در شمال غرب کشور امکان 
آلمانی  و  روسی  سرمایه داران  و  بود  یافته  مالحظه ای  قابل  رشد 
بودند  کرده  ایجاد  را  نیمه متشکل  کارگری  کانون های  نخستین 
آلمانی ها  جانب  از  وسیع  فرش بافی  کارگاه های  تاسیس  جمله  )از 
همان  به   )... و  روس ها  توسط  راه آهن  ساختمان  کار  و  تبریز  در 
میزان در این قسمت از ایران فشار اشغال گران روسی و عثمانی و 
فئودال های گرگ صفت محلی بیشتر و شدیدتر بود. عالوه بر این 
منبع  به صورت  که  نواحی  این  فقیر شهری  توده های  و  دهقانان 
مورد  قفقاز  جانب صنایع  از  قسمت  ارزان  کار  نیروی  ناپذیر  زوال 
در مسیر  بیشتر  را هر چه  آذربایجان  قرار می گرفتند،  بهره برداری 
دموکراتیک آن عصر قرار می دادند. این است آن شرایط ویژه که 
خصوصیات ویژه را در این قسمت از ایران فراهم کرد و نه روحیۀ 

خاص آذربایجانی و یا هر مزخرف دیگری از این نوع.«

بعد از انقالب "لیبرال های فئودال-استعماری" قدرت را در اختیار 
گرفتند و زمینه را برای "دیکتاتوری میلیتاریستی" فراهم ساختند 
اما در این فاصله آذربایجان تجربۀ حکومت شیخ محمد خیابانی را 
برای مدت کوتاهی از سر می گذراند. اوختای اهمیت دادن شیخ به 
فرهنگ، گسترش دادن فرهنگ و آموزش زبان آذری و دانش های 
او  نیز فاصله گیری  و  قفقاز  از  آموزگارانی  استخدام  از طریق  نوین 
تبریز  از پان ترکیسم و پان اسالمیسم عثمانی ها را می ستاید. شیخ 
با  حال  عین  در  ولی  می دانست  ایران  آزادی  برای  پایتختی  را 
دموکرات های شوینیست مانند کسروی هم مرزبندی داشت. اما در 
مقابل گسترش بلشویسم به جنوب و احیای نام آذربایجان در آن 
قسمت موضعی محافظه کارانه و دفاعی پیشه کرد و نام آذربایجان 

را به آزادیستان تغییر داد.

نابدل همان حکومت  نظر  از  میلیتاریستی"  "دیکتاتوری  از  منظور 
رضا شاه است. علی رضا این حکومت را استبداد فئودال-استعماری 
می خواند و به گوشه هایی از کارنامۀ "رضا خان سوادکوهی فرماندة 
قزاقان مسلسل انداز قشون اعزامی محمد علی شاه به تبریز" اشاره 
نکتۀ  بر  به بحث فرهنگ وارد می شود و  اوختای  از  می کند. پس 
بسیار دقیق و درخشانی انگشت می نهد. اما پیش از آن مقدمه ای 

کوتاه الزم است. 

رضا  ماهواره ای،  نوع  از  ویژه  به  تبلیغاتی  غالب  کلیشه های  در 
شاه پرومته ای تصویر می شود که در شب دیجور جهل و حماقت 
با  و  می آورد  ارمغان  به  ایران  برای  را  مدرن  فرهنگ  روشنایی 
به خود و  نسبت  "عوام کاالنعام"  و  "مردم جاهل"  تودة  ناسپاسی 
فرزندش مواجه می شود. کشف اجباری حجاب، اجبار به استفاده از 
پوشش متحدالشکل جدید، تاسیس نهادهای مدرن، ایجاد محدویت 
برای آخوندیسم و ... در فهرست این خدمات قرار می گیرند. شاید 
القا  می خواهند  کلیشه ها  که  چنان  شاه-  رضا  اقدامات  این  اگر 
کنند- واقعا در زمینه ای از سیاهی و تباهی مطلق انجام می گرفت، 
می شد بر نقش آن ها در تحکیم "دیکتاتوری میلیتاریستی فئودال-

استعماری" )تعبیر نابدل( تا حدی چشم پوشید و با اطالق صفت 
اینجاست  اما مساله  داد.  نشان  اندکی همدلی  آنان  بر  "پیشروانه" 
چنان  با  نمی تواند  هم  محافظه کار  منصفانۀ  تاریخ نگاری  یک  که 
منظر  همین  از  باشد.  موافق  شاهی  پیشا-رضا  ایران  از  توصیفی 
است که تقالی نو-پهلویست های امروزی برای یک دسته و یک 
بسته و یک کاسه کردن مخالفت های انقالبی و ارتجاعی با عملکرد 
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رضا شاه با چالش جدی مواجه می شود. مخالفت انقالبی با رضا شاه 
نور را بر تکاپوهای ترقی خواهانه از میانۀ سلسلۀ قاجار و به ویژه از 
انقالب مشروطه تا روی کار آمدن او می اندازد. در این دوره امواج 
رزم و روشنگری از پایین و اعماق جامعه در شکل تالش های مدنی 
و سازماندهی و بسیج اجتماعی برای به لرزه درآوردن و آوار کردن 
نظم کهن و دو ستون اصلی آن یعنی دو نهاد سلطنت و مذهب 
بی وقفه در جریان بود و به دستاوردهای چشمگیری دست یافته بود: 
پس راندن آخوندیسم مشروعه خواه و اعدام انقالبی شیخ فضل اهلل، 
تشکیل اتحادیه ها و سازمان های زحمتکشان، خلق ها، زنان، تاسیس 
نهادها، مدارس و هنرهای مدرن و موارد متعدد نظیر آنان در حال 
پیشبرد ژرف و بادوام مبارزة ضد-ارتجاعی بودند. نسبت رضا شاه 
با این تالش ها چه بود؟ آیا در تداوم آنان و بمثابه َسر و َیِد سیاسی 
این پویه ها ظهور کرد و یا نماد یک گسست و سرکوب و قطع ید 
بود؟ فکت های موجود از اقدامات رضا شاه روشن است. دیکتاتوری 
و  قمع  و  قلع  به  اول  گام  همان  در  اتفاقا  و  نخست  شاهی  رضا 
این مشی ها و منش ها پرداخت. چماق تاالن و تحقیر  ِدرو کردن 
مردمان  دیگر  بار  و  گرفت  نشانه   را  افراشته  سرهای  رضاشاهی 
با  گرداند.  باز  سلطان  مدیحه گوی  بی حقوق  رعایای  جایگاه  به  را 
نابودی ظرف های طبیعی و موثر مبارزه ضد-ارتجاعی خلقی و از 
و  دیکتاتوری  بر  مدرنیستی  ماسکی  کرد  تالش  شاه  رضا  پایین، 
زمین خواری عریان خود بکشد. این اقدامات نه تنها باعث تضعیف 
و انزوای ارتجاع نشد بلکه آن را زخمی و خشمگین کرد و در موضع 
مظلومیت و حقانیت قرار داد؛ این همان خطی بود که محمدرضا 
نیز دقیقا در سال های پس از کودتای 1332 در پیش گرفت و به 
نتایج مشابه رسید. پس کلیشۀ "اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه" بر علیه 
شعلۀ پرفروغ مدرنیسم پهلویستی که امروز برخی انگل های موذی 
اکثریتی در مورد نظرات نابدل نیز تکرار می کنند، یکسره بیگانه با 
حقایق است. نقد سرخ ها بر رضا شاه این بوده و هست که چرا با 
مسدود کردن بی رحمانه مسیر امواج مبارزة سیاسی-اجتماعی ضد 
ارتجاعی و اقدامات احمقانه در این خصوص، عمال دست ارتجاع 
و تجلی خلص آن یعنی آخوندیسم را در تطاول اذهان عمومی باز 

گذاشت و به آن مشروعیت اعطا کرد. )10(

نابدل با ذهن تیز و درخشان خود این حقیقت را بدین ترتیب تبیین 
می کند:

ابتدا  داد.  روی  آمورش تحوالت مهمی  و  فرهنگ  در بخش  »اما 
کانون های  در  استعماری که  فئودال-ضد  فرهنگ ضد  می بایست 
دموکراتیک از جمله احزاب و انجمن ها و مطبوعات و دبستان های 
بنیادیافته از جانب آزادی خواهان رشد اولیه خود را آغاز کرده بود، از 
بیخ و بن برانداخته شود و فرهنگ فئودال-استعماری بر پایه سلب 
شخصیت از توده های زحمتکش و آزادی خواه و سلب شخصیت از 

فرهنگ های ملی به زور سر نیزه انتشار یابد.«

در پرتو این نورافشانی است که نابدل به چند موضوع دیگر روی 
می آورد؛ نخست نقش نهاد آخوندی که در خالء وحدت و رهبری 
پناهگاه  به  باشد  مشروطه  انقالبی"  "سنن  حافظ  که  سیاسی ای 
خرده بورژوازی تبدیل می شود اما »این آخرین و قراضه ترین سنگر 
نارسایش،  پیر و  امکانات محدود و صدای  با شیوه های پوشیده و 
از تاکتیک های سیاسی مانند تحریم نهادهای دولتی ُدگم مذهبی 
ساخت و در برابر دستگاه حکومتی مجهز به وسایل مدرن جنگ، 
و  فارس  ُشوینیسم  که  دستگاهی  تبلیغ،  و  آموزش  کشورداری، 
قرار می داد  برابر اسالمیت خرده بورژوایی  در  را  آریایی  نژادپرستی 

و میراث داریوش و کوروش و زرتشت و فردوسی منبع زوال ناپذیر 
ارگان های تبلیغاتیش بود، به انزوا و گوشه نشینی تن در داد.« 

در  دولت  شبه مدرنیستی  برنامه های  اصلی  کارکرد  و  نقش  دوم 
ارتباط با مسالۀ ملی و ستم بر خلق ها و ملیت ها یعنی تحقیر و در 
هم شکستن و مطیع ساختن افراد و تبدیل آنان به بردگان ارزان و 

سر به زیر و بی حقوق :

و  شهریان  مقاومت  نشانه های  آخرین  شکستن  برای  »حکومت 
بسیج نسل های آینده در جهت منافع امپریالیسم، تدابیر کینه توزانۀ 
مختلفی از قبیل اجبار مردم به پوشیدن لباس متحدالشکل و ممنوع 
از  روحانیون  استفاده  ممنوعیت  و  محلی  لباس های  تمام  کردن 
ماه  مراسم  و  مذهبی  مجالس  برگزاری  ممنوعیت  سنتی،  پوشش 
محرم، ممنوعیت کامل استعمال زبان ها و لهجه های محلی را به 
کار بست. این برنامه  اول به شکل زمزمه در ارگان های تبلیغاتی 
اداری  دستورهای  به شکل  بعد  و  قوت می گرفت  و  ظاهر می شد 
فلک،  و  چوب  و  باتون  کمک  به  سپس  و  می یافت  شرف صدور 
جبس و زجر و تبعید به مرحلۀ عمل در می آمد و با آتش نطق های 
فاشیستی پشتیبانی می شد. در نظر حکومت با سرکوب وحشیانۀ و 
کینه توزانۀ زبان های ملی آخرین ریشه های غرور و مقاومت کردم و 
استان های کشور در هم می شکست و آنان به بردگانی آرام، مطیع 
آن وقت شالق  و  تبدیل می شدند  و شخصیت باخته  تحقیرشده  و 
فئودال-استعماری،  و  فئودال  و  ضدملی  و  خلقی  ضد  دیکتاتوری 
شالق حاکمی که می خواهد مجد و عظمت اشرافی میهن آریایی 
و کوروش را تجدید کند برای این مشت بردگان غیر قابل تحمل 

خواهد بود.« 

در بخش بعد اوختای میرزا علی معجز شبستری، شاعر آذری، را 
و  تضادها  بررسی  به  او  زندگی  آینه  در  تا  می یابد  مناسبی  مورد 
مسائل زمانه اش بنشیند. آذری نویسی و آذری گویی معجز به نظر 
از سر مردمی بودن و قابل فهم کردن اشعار خود برای تودة  نابدل 
پهلویستی  ضد  موضع گیری  در  او  چرا  ملی گرایی.  نه  است  مردم 
خود قاطع نیست؟ نابدل پاسخ را در تضاد حاد و شدید تودة دهقان 
با استثمارگران محلی و آخوندهای حامی آنان می یابد. تضاد میان 
دهقانان  توده های  با  ِده  محتکر  و  رباخوار  شیخ های  و  حاجی ها 
نابدل  بود.  فئودالیسم  و  با حکومت  آنان  تضاد  از  نیرومندتر  خیلی 
به  تنها  و  نمی دهد  ارائه  قشر  دو  این  مورد  در  روشن تری  توضیح 
ذکر این نکته بسنده می کند که آن ها وضعیتی شبیه بورژوازی ملی 
اما موقعیت  تجارت پیشه و تا حدی خرده بورژوازی شهری داشتند 
را  این صف بندی طبقاتی  تاثیر  نبود.  با آن ها یکسان  طبقاتی شان 
در مواضع آخوندیسم مستقر در روستا نیز می توان دید. مالیان ده 
که خود اغلب از محتکران بودند برخالف روحانیون شهری وابسته 
خرده بورژوازی به شدت مرتجع بودند. معجز به مبارزه ای رادیکال 
با این ائتالف برخواست و تمام بخش های آن و نهادهای مذهبی 
به تخت  از  بعد  اما  زیر حمالت شدید خود گرفت  را  و حتی خدا 
نشستن میلیتاریسم فئودال-استعماری، معجز به مبارزه قاطعانه با 
فشار روزافزون آن برنخاست و از شناخت ماهیت آن عاجز ماند و 
همچنان حمالت خود را به استثمارگران محلی محدود کرد. اما این 
واقعیت باعث نقد غیرمنصفانه او از جانب اوختای نیست بلکه نهایت 

دقت و ظرافت و انصاف را در موضع گیری به کار می گیرد:

متوجه  را  مبارزه اش  تیز  لبۀ  چرا  که  نمی کنیم  سرزنش  را  او  »ما 
کنار  را  محلی  مسائل  او  اگر  است.  نموده  محلی  استثمارگران 
می گذاشت و صرفا از امپریالیسم و واقعیت رژیم دست نشانده آن 
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او هیچ فایده ای برای دهقانان نمی توانست  صحبت می کرد، شعر 
داشته باشد. اما اگر واقعا درست است که در سال هایی که معجز 
پیش  از  بیشتر  روز  هر  حاکم  رژیم  بود،  شاه  رضا  سلطنت  شاهد 
تمام نیروهای استثمارگر را تحت سلطه، حمایت و تابعیت خود در 
می آورد، در این صورت وظیفه نویسنده ای که دفاع از منافع دهقانان 
را به عهده داشت، این بود که با روشن تر ساختن همه جانبه استثمار 
محلی آنان را هر روز بیشتر از روز پیش در جریان رابطه این استثمار 

و رژیم دیکتاتوری حامی استثمار قرار دهد.«

فوق الذکر،  اکثریتی  انگل  توسط  جعل شده  اکاذیب  برخالف  پس   
با  رژیم  تضاد  که  روزگاری  در  که  است  این  معجز  بر  نابدل  نقد 
دهقانان در حال گسترش در جامعه بود، چرا او خود را با بنیان گزاری 
دبستان دخترانه در شبستر دل خوش می کرد و بر این بستر است 

که می گوید:

فرهنگ  شاهی  رضا  دخترانۀ  دبستان  که  نمی فهمید  او  »شاید 
اسارت آور جدیدی را که بسیار محیالنه است و به ُمنجوق های نو و 
معاصر آراسته شده، جایگزین مذهب خواهد نمود و تاثیر مثبت آن 
یعنی باسواد کردن مشت اندکی از فرزندان ده، از صدها و هزارها ده 

مملکت آنقدر ناچیز و کم ارزش است که به چشم نمی آید.« 

مساله برای کسی که اندیشۀ باز و انتقادی و دیدی منصفانه داشته 
بر  فئودالی  ستم  شاه  رضا  آمدن  کار  روی  است:  مشخص  باشد 
دهقانان را نه تنها کاهش نمی دهد بلکه آن را به سطح و کیفیت 
باالتری ازتقا می دهد. در حالی که ستم فئودالی اکثریت جامعه و 
مجالی  که  می فشارد  خود  چنگال های  در  چنان  را  آنان  کودکان 
برای دانش و آموزش باقی نمی ماند و همان عدة محدود دانش آموز 
هم در مدارس جدید "شاه پرستی" و "نژادپرستی" را فرا می گیرند، 
تضاد  انقالبی  و  انتقادی  روشنفکر  یک  عنوان  به  می توان  چگونه 
اصلی جامعه را فراموش کرد و به تاسیس مدرسه ای در گوشه ای و 
با سواد کردن چند نفر به مصداق افشاندن چند قطره در اقیانوس 

جامعه فئودال دل خوش داشت.

موقعیت رژیم در مقابل خلق باعث پر توش و توان  شدن مخالفت 
بین مردم شد و همین سقوط هواداران فاشیسم  ضدفاشیستی در 
ایران در جریان حوادث جنگ جهانی دوم و مشخصا شهریور  در 
آن  ورود  و  کارگری  سرخ  ارتش  پیروزی  اما  کرد  آسان  را   1320
و  حد  بی  شوق  و  شور  و  داشت  دیگری  مفهوم  آذربایجان  به 
حصری به پرولتاریای نوپا و نیروهای انقالبی این منطقه بخشید. 
روشنفکران  آمدن  به صحنه  باعث  دیکتاتوری  چماق  سست شدن 
و تحصیلکردگان خرده بورژوا با نشریه ها و سازمان های مختلف و 
باال گرفتن قیل و قال خرده بورژوایی در شرایط امن و بی خطر شد 
"مبارزه"  مفهوم  به  متفاوتی  کیفیت  نابدل  نظر  از  مساله  و همین 

بخشید:

فرقه  و  توده  حزب  عصر  برخالف  مشروطیت  انقالب  عصر  »در 
بود  انقالبی  صداقت  و  فداکاری  مشروطه خواهی  الزمۀ  دموکرات 
می گرفت،  صورت  ارتجاع  خونین  دشنۀ  برق  زیر  در  جنبش  زیرا 
داشت. عمل  نیاز  فراوان  فداکاری های  به  و  دور می نمود  پیروزی 
خود  از  و  صادق  انقالبیون  فقط  بی شکل  ولو  طوالنی  انقالبی 
داشتند  قبول  حداقل  که  کند. کسانی  می توانست جلب  را  گذشته 
مقام وزارت و کرسی پارلمان و هورای ممتد و تاج های گل در دو 
قدمی شان نیست بلکه در واقع شمشیر میر غضب حاج شجاع الدوله 
و طناب دار قزاق های نیکالی در پشت دیوار انتظارشان را می کشد. 

مگس و پروانه هر دو حشره اند و هر دو بالدار اما مگس ِگرد شیرینی 
جمع می شود و پروانه گرد شمع؛ مگس شکمش را ُگنده می کند و 
پروانه خاکستر می شود. فرصت طلبان و دغل بازان که در نخستین 
سال های بعد از شهریور به سوی اشغال مقامات و کسب قدرت در 

سازمان های چپ گرد آمدند، بی شک پروانه نبودند.«

به بحث ترکیب و ماهیت  تندی  انتقادی  نابدل ورود  فراز  این  در 
که  دارد  دموکرات  فرقه  و  توده  حزب  مانند  سازمان هایی  طبقاتی 
اساسا درست است. حزب توده حزبی کارگری بود اما نه به معنای 
انقالبی بودن بلکه به این معنا که بخش بزرگی از طبقۀ کارگر آن 
زمان را در خود جمع کرده بود. حزب در واقع جبهه ای بود که با 
وجود حضور گرایش ها و  اشخاص انقالبی در آن ماهیت کلی و 
عمومی رفرمیستی داشت. این مساله در مورد فرقه دموکرات نیز 

صادق بود:

»هنگامی که دیکتاتوری بیست ساله در هم شکست، آذربایجانی ها 
بیست سال بهره کشی استعماری و ستم ملی و فرهنگ رژیم تهران 
را تحمل کرده بودند اما کامال ساده است که بفهمیم در آن زمان 
با دهقانان  دیگر تضاد اصلی در این سرزمین رابطۀ فئودالیست ها 
و  بود  زحمتکشان شهری  و  پرولتاریا  با  بزرگ  بورژوازی  و  بزرگ 
منطقۀ  در  که  تهران  رمق افتادة  از  و حکومت  مردم  بین  تضاد  نه 
تحت اشغال ارتش سرخ عمال قدرتی نداشت. یک رهبری سیاسی 
و دموکراتیک در آن زمان تحت چه شعاری می بایست مردم این 

سرزمین را متحد کند؟«

این مدخلی برای ورود نابدل به بحث نقد عملکرد فرقۀ دموکرات 
در  او  باور  به  است.  آن  یک سالۀ  حکومت  دوران  در  آذربایجان 
انقالبی  نیروی  یک  بمثابه  فرقه  و  بود  خانه  در  دشمن  زمان  آن 
می بایست با در پیش گرفتن مشی ضد فئودالی و ضد امپریالیستی 
و دموکراتیک بر علیه تفرقه گرایی رضا شاه قاطعانه مبارزه کرده و 
خلق های سرسر ایران راگرد خود جمع کند. در واقع او انتظار دارد 
که فرقه موقعیت آذربایجان در انقالب مشروطه را در سطحی نوین 

و با شعارهایی جدید احیا کند. 

»اما فرقه دموکرات چه کرد؟ با جدا کردن سرنوشت آذربایجان از 
ایران هر چند ادعایشان غیر از این بود، و طرح شعارهای ابلهانه ای 
که برای حل مسائل اساسی به هیچ وجه کافی نبود از قبیل زبان 
برای ما مساله ای حیاتی و مماتی است، شعارهایی که تنها از دهان 
خرده بورژوازی ناسیونالیست والیتی و بورژوا-زاده های مقام پرست 
مبارزة  پیش کشیدن  و  طبقاتی  مبارزة  طرد  با  آید،  در  می توانست 
و  بی تجربه  نوخیز  دهقانان  و  پرولتاریا  بی محتوی  اصالح طلبانه 
کارگردانان  کرد.  رهبری  وحشتناکی  پرتگاه  سوی  به  را  ساده دل 
سرخ  ارتش  تسلط  شیرینی  گرد  مگس وار  دموکرات  فرقه 
توده ها.  انقالبی  آتش  پروانه وار گرد  نه  و  زدند  سوسیالیستی حلقه 
آنان بدون مبارزه با دشمنان خلق یعنی فئودالیسم و دشمنان وابسته 
و حکومت دست نشانده امپریالیست ها و نابود ساختن آنان، حکومت 
دموکراتیک را اعالم کردند و پس از یک سال بدون مقاومت خلق 
را در برابر دژخیم ارتجاع تنها گذاشتند و به آن سوی مرزها پناه 
منتشر  دموکرات ها  مطبوعاتی  ارگان های  در  که  ادبیاتی  بردند. 
می شد و امروزه برخی از خرده بورژواهای روشنفکر آذربایجانی در 
محافل دوستانه شان آن را همچون مشروب عاطفی قاچاق مخفیانه 
سر می کشاند، نمود کاملی از فرقۀ روشنفکران تشکیل دهندة فرقۀ 

دموکرات است.«
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هستۀ اصلی نقد نابدل درست است اما موضوع پیچیده است و در 
واقع از کالفی از مسائل مرتبط تشکیل می شود که بایستی با دقت 
واکاوی شده و مورد بررسی قرار بگیرند. در واقع نابدل به عنوان 
یک کمونیست آذری ناقد سرسخت ستم ملی و باورمند به حقوق 
خلق ها امکان و مجال بیشتری دارد تا بدون آن که به ُشوینیسم 
متهم شود، عملکرد فرقه را زیر نقد تند و تیز خود بگیرد. موسس 
از  سرسخت،  کمونیست  یک  پیشه وری  جعفر  سید  یعنی  فرقه 
اعضای جناح چپ حزب کمونیست ایران و دارای سابقۀ پانزده سال 
زندان در رژیم رضا شاه بود. او از جملۀ کمونیست های رهایی یافته 
و  گل  و  رفرمیستی  خصلت های  خاطر  به  دقیقا  که  بود  زندان  از 
گشاد حزب توده از عضویت در آن سرباز زد. اما هنگامی که فرقۀ 
دموکرات را تاسیس کرد به وضعیت مشابهی دچار شد. البته فرقه 
مانند حزب توده ادعا نداشت که جریانی کمونیست است بلکه به 
شکل عامدانه و آگاهانه سعی داشت جبهه ای متشکل از نیروهای 
را  انقالبی  ناسیونالیست های  و  دموکرات ها  و  کمونیست  رادیکال 
انقالبی  خرده بورژوازی  و  دهقانان  پرولتاریا،  نمایندگان  عنوان  به 

تاسیس کند:

شکست،  هم  در  سانسور  قدرت  که   1320 سال  از  واقع  »در 
دوستداران شعر آذربایجان امکان یافتند که اشعاری دربارة سرزمین 
مادری و زبان محلی در مطبوعات جداگانه منتشر کنند. در بعضی 
از این شعرها آگاهی و هشیاری طبقاتی آشکار مشاهده می شود و 
بعضی دیگر صرفا میهن را، میهن مجرد و زبان مادری را که سال ها 
اخیر  بر اساس تفکر  بود می ستودند. فرقه  را تحمل کرده  سکوت 
ساخته شده بود و آشکارا مبارزة طبقاتی را نفی کرده و بر علیه آن 

بر می خاست.« 

و در جای دیگر:

داشتند  بیانی  و  اندیشه  چنین  که  شاعران  از  انجمنی  تبریز  در   «
ناسیونالیسم  تبلیغ  به  سازمان یافته ای  نحو  به  و  شد  تشکیل 
داشتن  تنها  انجمن  این  در  عضویت  مالک  پرداختند.  آذربایجانی 
نبود.  نظر  مورد  افراد  خصوصیات  سایر  است.  بوده  روحیه  همین 
بنابراین مشتی مقام پرست سبک مغز و نان به نرخ روز خور در کنار 
یکی دو تن از جوانان دوستدار فرهنگ ملی در این انجمن ردیف 

شدند.« 

پس نقد نابدل مانند هر کمونیست دیگری بر مفهوم "میهن مجرد" 
است؛ میهنی که با نادیده گرفتن و طرد مبارزات زنده و واقعی خلق 
مطالبات  از  تنها  و  می کند  عمل  آن  ظرف  و  تجلی  بمثابه  نه  و 
این  به معنای نفی  این  ادبی و فرهنگی خنثی پر می شود.  زبانی، 
مطالباِت بر حق نیست بلکه نقد آن به منظور فراروی و شکل دهی 
به جریانی نیست که این مولفه ها را بمثابه بخشی از تالش جمعی 
برای شخصیت یابی خلِق سرکوب و تحقیرشده و مقاومت در مقابل 
که  است  داده  نشان  تجربه  و  تاریخ  ببیند.  طبقاتی  و  ملی  ستم 
دیکتاتوری ها در بسیاری موارد با مطالبات نوع اول مشکل ندارند و 
بلکه تالش می کنند از آن ویترینی برای جذب مخاطب و حمایت 
عمومی بسازند اما هر جا که این مضامین در بستر پروژة مقاومت 
خلقی در مقابل ستم و خود باختگی مطرح می شود، بدون لحظه ای 

تردید قلع و قمع می شوند.  

بنابراین عمال آثاری مطبوعات فرقه را اشغال کردند که صرفا "روح 
ملیت" و "میهن پرستی آذربایجانی" در آن ها متجلی بود. آثاری که 
موقعیت ممتاز و افتخارآمیز آذربایجان و آذربایجانی را تبلیغ می کرد. 

فریدون ابراهیمی دموکرات "چپ" پا را فراتر نهاد و در مقالۀ خود 
اساسا تمدن  ثابت کرد که  آذربایجان  تاریخ قدیم  از  تحت عنوان 

مادها از پارس ها غنی تر بوده است.   

آذربایجان شد که  اقداماتی در  با هر ترکیب طبقاتی، منشاء  فرقه 
در  نابدل  و  کرد  اعطا  آن  به  رادیکال  و  انقالبی  صفت  می توان 
فرقه  مشکل  البته  می کند.  خطا  اقدامات  این  کامل  نادیده گرفتن 
تنها ناشی از ترکیب طبقاتی آن نبود بلکه از وضعیت بغرنجی ناشی 
در  فرقه  حکومت  می گرفت.  نشات  آن  از  موجودیتش  که  می شد 
شرایط حضور ارتش سرخ در ایران شکل گرفته بود. شیوة تنظیم 
با کمونیست های ملل گوناگون در آن زمان  اتحاد شوروی  رابطۀ 
کامال غیرانقالبی و اپورتونیستی و یکسره بر پایۀ مصالح کوتاه مدت 
سیاست خارجی شوروی بود. جدی ترین چالش در مقابل هر نیروی 
بین  انتخاب  مقام  در  که  بود  این  زمان  آن  در  جدی  کمونیست 
مبارزة  و  انقالبی  جنبش  مصالح  و  شوروی  اتحاد  خواست های 
طبقاتی کدام مورد را بر می گزیند. این چالش برای کمونیست ها با 
توجه به جایگاه و اهمیت تاریخی شوروی در نزد آنان بسیار دشوار و 
طاقت فرسا بود. تنها در موارد بسیار معدود رهبران کبیری مانند مائو 
و تیتو توانستند با حفظ هشیاری انقالبی مصالح حرکت انقالبی خلق 
خود را بر خواسته های شوروی رجحان دهند و البته هزینۀ آن را نیز 
پرداختند. انتخاب چنین گزینه ای برای پیشه وری با توجه به حضور 
ارتش سرخ اگر نگوییم ناممکن اما بسیار دشوار بود و لذا موجودیت 
حکومت فرقه مانند شعله ای لرزان و متزلزل در مسیر بادهایی که 
فرقه  و  پیشه وری  ماند.  باقی  بود،  وزیدن  در  تهران  و  مسکو  بین 
این تعلیق و خالء جان فرسا و اساسی را با پس کشیدن از مطالبات 
و مبارزات سراسری و تشدید تبلیغات فرهنگی محلی پاسخ دادند 
که در واقع این عقب نشینی و انزوا را مشروعیت می بخشید. البته 
اصالحات جدی  بر  اگر  است  بی انصافی  اشاره شد  که  همان گونه 
ایرانی  بورژوازی  تاریخی  برهوت  در  که  زمینه ها  برخی  در  فرقه 
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چونان باغی باشکوه جلوه می کند، چشم بپوشیم. بر چنین مغاکی 
بود که سازش دستگاه دیپلماسی شوروی با دولت قوام تیر خالص 
را بر پیکر فرقه وارد کرد و این تعلیق را به بدترین شکل ممکن 
خاتمه داد. نیروهای فاقد روحیه و فداییان فرقه بدون مقاومت به 
هزیمت تن دادند و تبریز به دست ارتش ایران غارت شد. شاید تنها 
جایی که می توان مسئولیتی کامل و تمام عیار را متوجه شخص 
پیشه وری ساخت در اینجاست: فرار زبونانه به شوروی و ترک سنگر 
انتخاب گزینۀ  او فاجعه را به اوج خود رساند. در حالی که  توسط 
مقاومت علی رغم حتمیت شکست و یا حتی باقی ماندن رهبران در 
کنار مردم یعنی همان راهی که زنده یاد قاضی محمد در کردستان 
و  اصولی تر  بسیار  گزینۀ  کمونیست  انقالبی  یک  برای  برگزید، 

شرافتمندانه تری بود.  

»وقتی آذربایجان همچون ملیت خاصی مشاهده می شود که گویا 
سرنوشتش از سایر ایرانیان جداست و مشکلش باید در غیاب آنان 
و جدا از آنان به دست فرقۀ پرافتخار حل بشود می توان تبلیغ این 
جهان بینی را به عنوان شکاف در میان خلق و خرابکاری در جنبش 
دموکراتیک محکوم و طرد کرد. همین جا باید عالوه کنیم که هدف 
نهایی فرقه به هیچ وجه آزادکردن سراسر ایران نمی توانست باشد 
آنان  ظرفیت  از  خارج  این  است(.  شده  ادعا  چنین  بعضا  چند  )هر 
بود. هدف فرقه که خود به نام آذربایجان بود نه ایران، نابود کردن 
دشمنان خلق ایران نبود. تکیه زدن بر حکومت استان معینی بود و 
چشم امیدش تنها بر حکومت سرخ ارتش سوسیالیستی شوروی بود 
و نه بر خلق ایران. فرقه با آن ساختمان سیاسیش فقط یک نظم 
بوروکراتیک را که اشغال کرده و به او تحویل می داد می توانست 

برقرار کند و نه چیز دیگر را.«

پس از فرونشستن موج کشتار و سرکوب در سال های 132۹-30 
بقایای فرقه مجددا با حزب توده تماس گرفتند و والیت گرایی را 
به عنوان هزار و یکمین دلیل خرده بورژوایی وارد بساط حزب توده 
نمودند. پس از آن کودتای 28 مرداد 1332 دومین ضربۀ هولناک را 
فرود آورد. در چنین اوضاع و احوالی بود که در سال 1333 شهریار 
منظومۀ مشهور "حیدر بابا" را سرود که عالوه بر تاثیر ادبی گسترده 
در ادبیات ترکی آذری تاثیرات انعکاسات سیاسی خاصی را به دنبال 
داشت. شاید از این جهت بتوان این شعر را با زمستان اخوان ثالث 

مقایسه کرد. به باور نابدل 

روستاگرایی،  گذشته گرایی،  جنبه های  دارای  بابا  حیدر  »رمانتیسم 
این ها  تمام  با  است.  مذهبی  و  تمایالت صوفیانه  و  والیت پرستی 
شعر شهریار به خاطر سادگی، صمیمیت و بیان زیبا و خیال انگیزش 
جذب  خیال پرست  خرده بورژوازی  توسط  کویر  در  باران  همچون 

شد.«

این تاثیر گستردة شهریار باعث جذب بقایای ادبی فرقه به او شد. 
به عالوه منظومۀ غم انگیز شهریار به شکل موسیقی متن اوضاعی 
نابدل تحقیر ملی بر علیه آذری ها شدت گرفته  درآمد که به نظر 
از  تازه ای  موج  به شکل  را  خود  به  مربوط  واکنش های  لذا  و  بود 
گرایش ملی پدید آورد. علی تبریزی و حبیب ساهر را می توان دو 
چهره ادبی از این موج به حساب آورد که در واقع در حال گذار از 

چپ گرایی توده ایستی به سمت پان ترکیسم قرار دارند. 

آذری در  ملی  ادبیات  و  به فرهنگ  نوینی  رویکرد  در دهۀ 1340 
مورد  بهرنگی  صمد  فعالیت های  که  می گیرد  شکل  جوانان  بین 
شاخص آن است. هر چند صمد اعتقاد داشت که هر مزخرفی را 

نمی توان محترم  است  مادری  زبان  به  که  این  به خاطر  به صرفا 
بنیادین  تضادهای  شناخت  به  را  خواننده  صمد،  کار  دانست. 
جامعه راهنمایی می کند نه این که ذهن او را از مشتی احساسات 
تنگ نظرانه ملیت گرا انباشته کند. به نظر اوختای واکنش رژیم به 
این موج اصیل و عمیق، باز کردن درهای فرهنگ آذری به سمت 
محصوالت فرهنگی آذربایجان شوروی بود که به خاطر فرارسیدن 
کاسته شده  انقالبی شان  حدت  از  خروشچوفی  رویزیونیسم  دوران 
به  نابدل  البته  بودند.  "بی خطر"  و  بی مصرف  خاصیت،  بدون  و 
ایده آل سازی از شرایط دوران پیش از خروشچوف و عصر استالین 

هم دست نمی زند و با دیدی واقع بینانه می نویسد:

که  استواری  نا  و  سطحی  حرکت  خروشچوفی  عصر  آغاز  »با 
در  بود-  شده  آغاز  سوسیالیستی  فرهنگ  سمت  به  شوروی  در 
جمهوری های آسیایی که در آستانه انقالب فاقد پرولتاریای مبارز و 
کادرهای کمونیست بودند، این حرکت باز هم سطحی تر و تقلیدی تر 
بود-  متوقف شد و آثار ادبی چاپ شوروی به چنان جدی از ابتذال 
رسیده رسید که واقعا دستگاه های سانسور ایران توانستند حداکثر 

اعتماد را به آنان داشته باشند.« 

ترجمه و انتقال آثار آذربایجان شوروی به ایران، سفر رشید بهبودف 
پیک  رادیو  تبلیغات  شکم گنده،  بوروکرات های  برای  آوازخوانی  و 
ندا  نشان گر دوران جدیدی است که  این ها  ... همۀ  و  توده  حزب 
در می دهد که دوران همزیستی گرگ و میش است و البته میش 
دامان  به  که  است  ماده گرگ  واقع  در  و  است  تقلبی  میش  هم 
فرصت  با  را  خود  هم  فرقه  ادبی  بقایای  است.  لغزیده  خود  جفت 
بر نسل جدید عرضه  را  بتوانند خود  تا  پیش آمده تطبیق می دهند 
با  را  پان ترکیستی خود  ماهیتا  متاع  دیکتاتوری  در شرایط  و  کنند 
بیایند. شهریارگرایی  و مشتری  کنند  لفافه های چپ نمایانه عرضه 
مثال  است.  مقاصد  پیشبرد  برای  مناسبی  پوشش  و شهریارپرستی 

حسین قلی کاتبی در شعر خود 

»از تمام همشهریان آذری از هر طبقه درخواست می کند که یگانگی 
هیچ کس  خودشان  هم ملیت های  از  غیر  چون  کنند  حفظ  را  خود 
بر  تیر صیاد  از همدیگر جدا شوند  اگر  بود.  نخواهد  آن ها  به فکر 
سینه شان خواهد نشست. بیگانه یعنی غیر آذربایجانی صیادی است 
که در کمین نشسته تا همشهریان را اغوا کند. اما نمی داند که آب 
دو بیگانه در یک جوی نمی رود و خون دو بیگانه در هم نخواهد 
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از مغز  نژادپرستانه و تفرقه جویانه  این مضمون گندیده و  آمیخت. 
بی استعداد یک فرصت طلب و سودجوی کبیر و خدمت گزار قضایی 

سرمایه داران تهران تراوش می کند.«

و  رشد  شناخت،  طرفدار  تخفیف ناپذیر  و  قاطعانه  شکل  به  نابدل 
پرورش ادبیات، فرهنگ و موسیقی ملی توسط جوانان آذربایجانی 
است و سخت بر ستم و تحقیر ملی بر ضد ترک ها و نادیده انگاشتن 

مطالبات آنان از جانب بخش های مختلف اپوزیسیون می تازد:

)از  هم  مملکت  شاعران  و  نویسندگان  ارتجاعی  رژیم  بر  »عالوه 
صادق هدایت و پروین اعتصامی گرفته تا به آذین و اخوان ثالث( 
بودند همچنین  گذارده  این ستم ملی صحه  بر  با سکوت خود  که 
تمام طرفداران مصدق اعم از سازمان های جبهه ملی و نویسندگان 
و شخصیت های منفرد و مختلف با حرف و عمل خود شریک جرم 

بودند. جوانان آذربایجانی کجا می توانستند پناهی بجویند؟«

ملغمه های  همراه  نژادپرستانه  پاسخ های  با  میزان  همان  به  اما 
از کل  چپ نمایانه رویزیونیستی و جدا کردن سرنوشت آذربایجان 
ایران و داخل کردن خائنان و سودجویان به صفوف خلق که باب 

طبع دیکتاتوری هم هست سرسختانه به مخالفت بر می خیزد. 

نابدل هم در این اثر و هم به طور کلی توجهی ویژه به کردستان 
و ستم ملی در آن دیار دارد. برایش شعر می سراید و مسالۀ ملی در 
او به واسطۀ  با توجه به بعد مذهبی حادتر می داند. ظاهرا  آنجا را 
هم کالسی بودن با اسماعیل شریف زاده از مسئولین کمیتۀ انقالبی 
حزب دموکرات کردستان در ارتباط بود و در جریان تصمیم آن ها 
برای قیام هم قرار گرفت ولی با خط مشی آنان توافق کامل نداشت. 

نابدل در اثر کوتاه دیگری به نام آقای پان و احواالتش پان ایرانیسم 
که  می کند  اشاره  نکاتی  به  و  می گیرد  شدید  نقد  و  زیر ضرب  را 
از  تفکر  این  سراپای  است.  شده  هم  بیشتر  امروز  آن ها  اهمیت 
قرار گرفته  نابدل  تلخ  نقد  و  تا عرب ستیزی مورد طعنه  شوینیسم 

است:

را ظاهر  نبوت خود  داری  و  در یک چنین گیر  پان"  آقای   " و   «
می کند: "هم میهن گرامی!" "نیاخاک" ما روزی از دریای مشرق تا 
دریای مغرب ادامه داشته است و نیاکان ما برای تادیب اسرای ملل 
هم میهن  می ساخته اند.  کرگدن  چرم  از  تازیانه هائی  مغلوب  پست 
گرامی! حالت چشمان و بینی تو نشان می دهد که صد در صد از نژاد 
پاک نیاکان هستی زیرا بینی تو عینا شبیه بینی بنیانگزار امپراتوری 
ماست. برخیز با ما همداستان شو تا ملل پستی را که خو، زبان، و 
فرهنگ پلید خود را بر "نیاخاک" ما تحمیل کرده اند و جلوی رشد نژاد 
پاک ما را گرفته اند و مسئول تمام بدبختی های ما هستند، از صفحۀ 
روزگار پاک کنیم" ... زیرا بالشک نوبتی هم باشد نوبت ماست که 
حق توحش بگیریم، استعمار کنیم و صاحب نژاد برتر، زبان برتر، 
مذهب و مرام برتر و پیشوای برتر باشیم: بدین ترتیب عقده های 
 حقارت را که تا دیروز جنبه فردی داشت، می خواهند "ملی" کنند.

"آقای پان" همیشه قبل از هر چیز فکر "تجدید عهد باستان" را 
پیش می کشد اما نه واقعیات تاریخی و جنبه های انسانی تاریخ را 
قبایل  بر  را  قبیلۀ خود  را تسلط چماقداران  بلکه داستان قلدری ها 
ابن سیناها،  حافظ ها،  وجود  پان  آقای  برای  می کند.  مطرح  دیگر 
پاستورها، ویکتور هوگوها، و بتهون ها چیز مهمی نیست. فقط شاید 
برای اثبات "نبوغ ذاتی" قوم خود از چنین کسانی نام ببرد. همچنین 
از کشتارهای دسته جمعی و چپاولگری نسبت به ملل تحت اسارت 

و طبقات رنجدیده توسط امپراتوران قوم برتر)مثل کشتار هواداران 
مزدک( به عنوان " گوشمالی یاغیان" و " سرکوبی دشمنان" یاد 
می شود. امروز "پان های" آناطولی و همچنین یونان بر سر مساله 
قبرس فریاد آزادی و تساوی حقوق شان گوش فلک را کر می کند 
و هر کدام به فکر "آزاد کردن" برادران خود هستند. حال آنکه از 
نظر همین آقایان رفتاری که طی قرون و اعصار در امپراتوری های 
و  برحق  است،  شده  کوچک  و  مغلوب  ملل  با  عثمانلی  و  یونان 

عادالنه بوده است. آری این مسائل مهم نیستند

شوینیست ها و پرو فاشیست ها ضد مذهب هم تشریف دارند. اما 
نه از جهت این که ماتریالیست باشند. خیر بلکه ایده آلیست تر از پاپ 
هم هستند: علت مخالفت اینان با مذهب این است که اوال جاذبه 
عقاید مذهبی مانع از آن می شود که معتقدین به مذهب حرفهای 
آقای پان را گوش کنند. ثانیا آنچه مسیحیت یا اسالم طی قرون 
برتری جویان  حرفهای  با  وجه  هیچ  به  است،  داده  تعلیم  متمادی 
کامال  مورد  این  در  پان  آقای  حرفهای  و  نیست  سازگار  تنگ بین 
محسوب  ارتجاع  نوعی  و  قبیله ای  کینه های  دوران  به  بازگشت 
و  می گویند  چیز  یک  کوه  این طرف  "پان های"  که  چرا  می شود. 
ایل  برتری  فریاد  کدام  هر  دیگر؛  چیز  کوه  آن طرف  "پان های" 
یک  از  بیش  گنجایش  زمین  بدینسان  و  می دهند  سر  را  خود 
نمی گنجند.  قاره  بر یک  الاقل  "پان"  ندارد. و هرگز دو  را  "پان" 
در صورتی که از نظر جهان بینی اسالم یا ناسیونالیست های مترقی 
قرن بیستم، ملل و قبایل درویش هائی هستند که برعرصه خاک 
بلکه  نیست  برتری  ادعای  را  یک  هیچ  زیرا  می گنجند.  خوبی  به 
کنار  در  برادروار  برابر،  و  مساوی  شرایط  در  می خواهند  همگی 
یکدیگر زندگی کنند. بدینسان شوینیست ها و پرو فاشیست ها هرگز 
قادر نیستند یک تئوری عمومی در مسائل مرتبط به تاریخ داشته 
باشند... اما در ایران متاسفانه مساله تنها به " پان های رسمی" ختم 
افراطی  ناسیونالیسم  و  شوینیسم  از  انواعی  بقایای  بلکه  نمی شود 
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به  اثر گذاشته است.  ما  اجتماعی  از شئون  مسخ شده در بسیاری 
خصوص در فرهنگ، این اثر بارزتر است. در کتابهای رسمی ما به 
"عرب سوسمارخوار" اشاره می شود و در واقع باید گفت قسمتی از 
هم وطنان ما از سوسمار خوارانند! همینطور مطالب کتب درسی ما 
در مورد سایر والیات هم اغلب براساس طرز فکرهای فوق الذکر 
است. این موضوع به دلقک های بی سوادی مثل ابراهیم صفائی نام 

امکان می دهد که بیایند و مثال ستار خان را انکار می کنند...«

زنده یاد رفیق امیر حسن پور تنها کمونیستی بود که این متن نابدل 
را از گمنامی بیرون آورد و در مرکز توجه قرار داد. در متن رفیق 
حسن پور می توانیم زمینه های تاریخی نگارش این متن و اهمیت 

آن را بهتر بفهمیم:

امروز  نابدل،  علیرضا  کوتاه  نوشتۀ  احواالتش«،  و  پان"  "آقای   «
تیرماه سال 1345، همچنان می درخشد.  در  انتشارش  زمان  مانند 
ملی«  مسئلۀ  و  »آذربایجان  بلندترش  اثر  با  همراه  نوشته،  این 
)134۹( و شعرش »کوردستان«، داستان مبارزه بر سر"مسئلۀ ملی" 
در ایران را بازگو می کند، روایت پر از خشونتی که نه تنها به پایان 
نرسیده بلکه آیندة تاریک تری را تصویر می کند. در این سه نوشته، 
نه آثاری پراکنده، تصادفی و مستقل بلکه دیدگاهی متمرکز اما در 

حال تالش و رشد را می بینیم.
روزنامۀ  در  علنی،  طور  به  احواالتش«،  و  پان"  »"آقای  نوشتۀ 
"مهد آزادی" تبریز منتشر شد. این روزنامه محتوایش بیشتر اخبار 
گروهی  ابتکار  با  اما،  بود  آذربایجان  و  تبریز  محلی  آگهی های  و 
از جمله صمد بهرنگی و بهروز  از روشنفکران وفعالین چپ تبریز 
را  جمعه  شمارة  آن،  ناشر  همراهی  با  و  نابدل  علیرضا  و  دهقانی 
روشنفکری  و  فرهنگی  و  سیاسی  بحث های  به  آدینه  عنوان  با 
نشریات  از  بسیاری  مانند  آزادی-آدینه  مهد  می داد.  اختصاص 
استان ها در سطح کشور پخش نمی شد. من در سال های 1344 تا 
1346 در مهاباد بودم و برای مدتی در دبیرستان تدریس می کردم، 
و  صمد  گروه  با  که  آذربایجانی  دوست  و  همکار  یک  ازطریق  و 
بهروز و علیرضا رابطه داشت با فعالیت آن ها آشنا شدم و دو یا سه 
نوشته در بارة فولکلور کردی با نام مستعار میکائیل آرامیان برای 

آدینه نوشتم.
است.  تامل  جای  احواالتش«  و  پان"  »"آقای  به  توجهی  کم 
جستجوی من در اینترنت برای پیدا کردن آن به نتیجه نرسید. در 
چند جا اشاراتی در حد یکی دو جمله به آن شده است اما از خود 
نوشته اثری نیست. در سال 1355، فتوکپی آن را به نشریۀ "رزم 
آمریکا(  در  ایرانی  دانشجویان  سازمان  تحقیقی  )نشریۀ  دانشجو" 
سپردم و در آنجا برای بار دوم منتشر شد )شمارة 2، دورة دوم، سال 
اول، مرداد 1355، صص 73-75(، اما تا جائیکه می دانم )و واضح 
است که همۀ منابع چاپی را ندیده ام( درجای دیگری تجدید چاپ 
نشده است. حتی »آذربایجان و مسئلۀ ملی« نیز در منابع اینترنتی 
در دسترس نیست. در مبارزه با رژیم شاه، نابدل مانند سایر فعالین 
آذربایجانی و ُکرد و دیگر ملیت ها با مسئلۀ ستم ملی مواجه بود. در 
بین ملیت های ایران، ستم ملی بسیاری را به عرصۀ مبارزة سیاسی 
به  از آن  بعد  با ستم ملی در دوران رضا شاه و  مبارزه  می کشاند. 
ویژه در آذربایجان و کردستان درجریان بود، و تجربۀ حکومت ملی 
آذربایجان و جمهوری کردستان )1325( بر دوش آذربایجانی ها و 
کردها سنگینی می کند. در این دو جنبش ملی کمتر مسئله ای بدون 
برگشت به این تاریخ مطرح می شود. اما در سالهای 40 نسل جدید 
پاسخ های  و  بودند  روبرو  جدیدی  مسائل  با  روشنفکران  و  فعالین 
جدید می طلبیدند. گذشته نه تنها پاسخ گوی حال و آینده نبود بلکه 

برای گسست از محدودیت های آن می بایست به نقد آن پرداخت. 
نابدل در »آذربایجان و مسئلۀ ملی« به تالش نسل جدید مبارزین 
ازعواقب  یکی  است.  کرده  اشاره  سال ها  این  در  راهیابی  برای 
اساس  بر  ایران  مردم  گذاشتن  تقابل  در  و  جداکردن  ملی،  ستم 
تفاوت های ملی است. در جنبش ملی، تضاد اصلی در جامعۀ ایران 
تضاد بین ملت ها تلقی می شود و در این میان تضاد بین ملت فارس 
اما نابدل معتقد بود که در  و ملت های تحت ستم عمده می شود. 
ایران چندملیتی، که زندان ملیت ها است، »شوینیسم ملت حاکم و 
ناسیونالیسم افراطی ملیت های تحت سلطه دو جنبه ی تضاد واحدی 
تمام  بسیج  شرایط  در  که  پرولتاریاست  تنها  می دهند.  تشکیل  را 
نیروهای انقالبی خلق قادر است از عهده حل این تضاد بر آید و هر 
دو جنبه آنرا متقابال نابود سازد. محو ناسیونالیسم افراطی هر ملیت 

بطورعمده به عهده پرولتاریای همان ملت است.« 
نازی- گروه های  از  یکی  نقد  احواالتش«  و  پان"  »"آقای  مقالۀ 
فاشیست ایران به نام »حزب پان ایرانیست« است که در سال های 
در عرصۀ سیاسی-حکومتی  دیگر  بار  رژیم شاه  به صالحدید   40
فعال شده بود. این حزب به تبلیغ نژادپرستی »آریائی« و به ویژه 
ترک ستیزی می پرداخت،  و  )به ویژه عرب ستیزی(  سامی-ستیزی 
که  روزنامه اش  در  و  بود،  گرفته  کرسی  ملی  شورای  درمجلس 
را   blut und boden فاشیستی-نازیستی خاک وخون  عنوان 
حمل می کرد به تبلیغ فاشیسم می پرداخت. نابدل دراین نوشته پان 
ایرانیسم، پان ترکیسم، پان عربیسم و پان اسالمیسم را گونه هائی 
افشاگری  از  ایرانیست ها، خشمگین  پان  تلقی می کند.  فاشیسم  از 
نابدل، به دستگاه امنیتی رژیم یادآوری کردند که در دوران باشکوه 
سلطنت آریامهری نباید به کمونیست ها اجازه داد که به مقابله با 
آزادی- مهد  به زودی  بپردازند.  آریائی  فاشیسم  و  آریائی  خرافات 
آدینه توقیف شد. جای تعجب نیست که پان ترکیست ها نیز نابدل 
را طرد می کنند و با زبان و مفاهیم نژادپرستانه او را “ترک ستیز” 
و “ارمنی نواز” می نامند، »آذربایجان و مسئلۀ ملی« را »کتاب ضد 
صمدیسم« قلمداد می کنند، و ادعا می کنند آن را یک فارس )حمید 
اشرف( نوشته است گوئی که یک ترک نمی تواند و نباید کارنامۀ 

جنبش ناسیونالیستی را به نقد بکشد... 
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ثابت بکنند شوونیست و فاشیست  اینکه  به جای  پان ترکیست ها 
نیستند نابدل را متهم به ترک ستیزی و حتی صمدستیزی می کنند. 
رهائی  است،  بیان شده  بارها  و  به صراحت  که  نابدل،  آرزوی  اما 
شعر  در  آرزو  این  بود.  ستم  تحت  خلق های  و  زحمتکشان  همۀ 
»کوردستان« به شیوه ای هنری-سیاسی ترسیم شده است. نابدل، 
از ستم ملی رنج می برد، چگونه  به عنوان یک آذری  که خودش 
پان ترکیست ها  اگر  باشد؟  ستیز  صمد  یا  ستیز  ترک  می توانست 
ارمنی و کرد و فارس  از خلق های  نفرت  با  را  دلیل وجودی خود 
خود  موجودیت  نابدل  می کنند،  تعریف  عرب  و  روس  و  گرجی  و 
را درعشق به آزادی خلق ها و وحدت آن ها برای ریشه کن کردن 
ستم ملی و استثمار طبقاتی می یافت. به این ترتیب، تضاد بین پان 
ترکیسم و جهان بینی نابدل همه جانبه است، تضادی است بین دو 
دو  اخالقیات،  دو  ایدئولوژی،  دو  طبقه،  دو  فرهنگ،  دو  سیاست، 
چشمگیر  همه  از  بیش  میان  این  در  آنچه  گفتمان.  دو  و  فلسفه، 

پان ترکیست ها،  گفتمان  از  است.  عشق  و  نفرت  بین  تضاد  است 
آنها »فارس، کورد،  ارمنی و کرد و فارس می بارد )شعار  از  نفرت 
پاکسازی  اندازشان  چشم  و  است(  دشمنی«  آذربایجان   – ارمنی 
قومی و ژنوساید است. این پاکسازی تنها قومی نیست و مثل هر 
مورد دیگر ایدئولوژیک نیز هست و مبارزین ترک نظیر اسماعیل 
بشکچی و علیرضا نابدل و حتی صمد بهرنگی را هم در بر می گیرد. 
با او آشنا  نابدل، به گفتۀ غالمحسین ساعدی که از طریق صمد 
شده بود، »چه شباهت غریبی داشت با خود صمد درعشق به زبان 
و ستم دیدگی  ملیت ها  مسالۀ  باره ی  در  از همه  تر  مهم  و  مادری 
را  پرباری  ُجنگ  بار  یک  می کرد،  چاپ  کم  می نوشت  زیاد  آن ها. 
در تبریز راه انداخت که یک شماره بیشتر اجازه ندادند منتشر شود. 
شعرهای ناب می نوشت به زبان مادری، و ایکاش همۀ آن ها امروز 
یک جا جمع می شد و منتشر می گشت...« ]6[ اما عالقه به خلق 
ترک برای نابدل، بر خالف پان ترکیست ها، مستلزم دشمنی با سایر 

خلق ها نبود. برعکس، از آنجا که دل در گرو رهائی همۀ خلق های 
در  کردستان  در  سال ها  آن  در  که  مبارزه ای  به  بود،  بسته  ایران 

جریان بود دل بسته بود... 
نابدل زنده نماند که »پیروزی« جنبش ملی کردهای عراق را ببیند- 
به  این که رهبران کرد در سایۀ دخالت مداوم آمریکا در عراق و 
دنبال دو جنگ آمریکائی 1۹۹1 و 2003 باالخره »حکومت منطقه 
ای کردستان« را بر پا کردند؛ اینکه بخش های مهمی از کردستان 
مدت بیست سال است از سلطۀ رژیم بعث خارج شده است اما به 
پایگاه اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران و ترکیه و آمریکا و اسرائیل 
تبدیل شده است؛ اینکه نیروهای مسلح حکومت کرد به تظاهرات 
اینکه  می کشند؛  را  سالح  بی  مردم  و  می کنند  شلیک  خیابانی 
آنرا ویران  نیروهای ویژه به استودیوی تلویزیون حمله می کنند و 
می کنند؛ اینکه نیروهای امنیتی کردی و نیروهای مسلح مخصوص 
تعلیم یافتۀ آمریکا و اسرائیل جزو افتخارات حکومت کرد هستند؛ 
اینکه خشونت بر زنان در سطح وسیعی گسترش یافته است؛ این 
به  پیشمرگه،  نیروی  رهبران  کوه،  در  مستقر  سیاسی  رهبران  که 
ماشین  و  برگشتند،  ها  شهر  به  کردستان  از  صدام  خروج  محض 
حکومت  دستگاه  و  گرفتند  آغوش  در  را  بعث  حزب  آمادة  دولتی 
غیرخودی را به حکومت خودی تبدیل کردند؛ این که حکومت کرد 
اکثریت  اینکه  از همان خمیرة حکومت های غیرکرد ساخته شده؛ 
مردم کردستان، مردم زحمتکش و نیز قشرهای متوسط و زنان و 
جوانان، در شرایطی بسیار دشوار بسر می برند و شورش علیه وضع 
موجود همه جا شروع شده است. نابدل هیچ یک از این ها را ندید اما 
هنگامی که در آغاز زندگی سیاسی و روشنفکری کوتاه خود می گفت 
مسئله اصلی طبقه است نه ملیت و خون و نژاد، تمام این عواقب 
را پیش بینی میکرد. او وجود ملت و مسئلۀ ملی را نفی نمی کرد اما 
تاکید می کرد که دو راه متفاوت برای حل این مسئله در پیش است 

و این راه حل ها طبقاتی هستند...«

حمید مومنی و مساله ی ملی در کردستان

را می توان  دیدگاه سازمان  در  ملی  اهمیت ستم  از  دیگری  نشانۀ 
در جزوة »درباره مبارزات کردستان« اثر فدایی شهید حمید مومنی 
)یا  دید. رفیق حمید خود فرزند خلق لر و اهل روستای بید سرخ 
به زبان لکی "ِوی سور"( بود و به همین خاطر نام مستعار "م.بید 
در  شهادتش  زمان  تا   1351 سال  از  او  بود.  برگزیده  را  سرخی" 
بهمن 1354 نظریه پرداز اصلی سازمان شمرده می شد و پرداختن 
چریکی  و  مخفی  زندگی  دشوار  بسیار  شرایط  در  موضوع  این  به 
جزوة  دارد.  سازمان  استراتژیک  در چشم انداز  آن  اهمیت  از  نشان 
و  تحقیقات  از  مجموعه ای  و  ناتمام  اثر  یک  واقع  در  حمید  رفیق 
تاکتیکی  و  راهبردی  نتایج  به  پرداختن  بدون  که  یادداشت هاست 
ناقص  شکل  به  حمید  رفیق  شهادت  با  احتماال  و  سازمان  برای 
باقی مانده است اما به خوبی نشان دهنده رویکرد خالق سازمان در 
برخورد با مسائل اجتماعی-سیاسی است. رفیق حمید که دفاعش از 
اصول و مبانی اساسی هویتی مارکسیسم-لنینیسم و سازمان زبانزد 
چیدن  به  شگفت انگیز  حوصله ای  و  دقت  با  سطوح  این  در  است 
سیاسی  و  اقتصادی  شرایط  از  اطالعات  زنده ترین  و  جزیی ترین 
پازلی  و  تصویر  به  تدریج  به  تا  می پردازد  هم  کنار  در  کردستان 
داده ها  جنس  از  کند.  پیدا  دست  ُپرنقش  و  ریزبافت  اما  بزرگ تر 
میدانی  پژوهش های  به  متکی  آن ها  است که گردآوری  مشخص 
رفیق یا سازمان در ژرف ترین الیه های جامعه کردستان است که تا 
آن زمان در هیچ اثر تحقیقی مستند و مکتوب نبوده است. اهتمام 
بی سابقه  این سنخ  به  و خون بارترین شرایط  پیچیده ترین  در  رفقا 
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آنان به تطبیق و کاربست  باور سخت و محکم  از  پژوهش نشان 
هر  در  اجتماعی  بر شرایط مشخص  مارکسیسم-لنینیسم  خالقانه 
اصالحات  نتایج  با  رابطه  در  سازمان  مشابه  کارهای  دارد.  مقطع 
ارضی بر روستاهای کرمان، طرح انقالب ارضی و بسیاری جزوات 
این  نبرد محصوالت  نابود شده در شرایط  بررسی های مفقود و  و 

نگرش اصولی و پربار هستند. 

شهید دکتر هوشنگ اعظمی و قیام لرستان

سازمان تا پیش از قیام 1357 در مناطق خلق های ساکن ایران مانند 
به تاسیس  اقدام  بلوچستان، ترکمن صحرا و خوزستان  کردستان، 
روشنفکران  از  بسیاری  البته  نکرد.  مستقیم  تشکیالتی  شاخه های 
انقالبی این مناطق در قالب محافل و حلقه های سمپاتیک در دایرة 
تاثیر سازمان قرار گرفته بودند که پس از قیام به شکل نقد و بالقوه 
درآمد. غیر از حلقۀ تبریز، تنها منطقۀ خلقی که سازمان در آن حضور 
تشکیالتی مستقیم داشت، لرستان بود. در این دیار دکتر هوشنگ 
لرستان  واقع  در  داشت.  قرار  تحوالت  مرکز  در  لرستانی  اعظمی 
یکی از دو محور طرح استراتژیک گروه جزنی-ضیاء ظریفی پیش 
بود. گروه قصد داشت مبارزة قهرآمیز  اتحاد و تشکیل سازمان  از 
را در دو ناحیه شمال و لرستان آغاز کند. در این طرح کانون های 
تشکیالت  و  می شد  ایجاد  منطقه  دو  این  در  و شورشی  پارتیزانی 
شهرها می بایست نقش پشت جبهه و تدارکات را ایفا کنند. گروه 
جزنی-ضیاء ظریفی ابتدا از طریق دکتر اسماعیل احمدپور از آشنایان 
از  لُر تماس می گیرد و پس  فعالین  از  تعدادی  با  بیژن  دانشگاهی 
احمدپور  جایگزین  گروه  مسئول  عنوان  به  هوشنگ  دکتر  مدتی 
به  از ضربه  قرار می گیرد. پس  بیژن  با  ارتباط مستقیم  در  و  شده 

گروه رفقا بیژن و حسن در تهران و با مقاومت جانانه و قهرمانانۀ 
آن ها، تشکیالت لرستان دست نخورده باقی می ماند. در مرحلۀ بعد 
گروه دکتر هوشنگ در ارتباط با بقایای تجدید سازمان یافتۀ گروه 
بعد  فراهانی  فرمانده صفایی  و  می گیرد  قرار  ظریفی  جزنی-ضیاء 
و  می کند  دیدار  دکتر  با  عراق  طریق  از  فلسطین  از  بازگشت  از 
با  تابستان 134۹  در  بود  قرار  ایجاد می شود.  هماهنگی های الزم 
حمله به چند پاسگاه مبارزة قهرآمیز در لرستان آغاز شود اما پیش 
از این موعد دکتر هوشنگ و اسماعیل احمدپور بازداشت می شوند. 
دکتر هوشنگ همکاری مستمر و قدیمی احمدپور با ساواک را دلیل 
ضربه می داند. دکتر بعد از چهار ماه بازداشت در زندان قزل قلعه با 
قول همکاری به ساواک و در واقع با هدف تجدید سازمان گروه از 
زندان آزاد می شود و به خرم آباد باز می گردد. وی با ارزیابی از قدرت 
و اشراف ساواک به نتیجه رسیده بود که ابتدا باید از دسترس پلیس 
خارج و سپس به تامین تدارکات و گسترش رابطه اقدام کرد. اما 
گروه در این زمینه با چالش مهمی مواجه شده بود و آن هم تمایل 
عده ای از اعضا به فعالیت چریک شهری بود که به پیوستن مستقیم 
آن ها به سایر بخش های سازمان و خروج از لرستان انجامید. تنها 
بود.  اسدیان  سیامک  فرمانده  ماند،  باقی  دکتر  کنار  در  که  کسی 
دکتر مصرانه بر طرح گروه جزنی-ضیاء ظریفی بر شروع مبارزه در 
کوه اعتقاد داشت و انتقادات سختی را متوجه مشی چریک شهری 
می نمود. به باور او آزادی عمل و دایره تاثیر گذاری چریک کوه و 
از چریک شهری بیشتر است.  امنیتش در مقابل پلیس به مراتب 
طبق جمع بندی دکتر علت شکست مبارزان سیاهکل بیگانگی آن ها 
با  آن ها می توانستند  در حالی که خود  بود  با مردم منطقه گیالن 
نحو  به  را  مبارزه  لر در منطقه  با خلق  پیوندهای عمیق و محکم 
قدرتمندانه ای پیش ببرند. این محاسبۀ دکتر کامال درست و منطقی 
با  پیوند  از  را  قدرت شان  و  هویت  انقالبیون  دکتر  عقیدة  به  بود. 
نیست  قادر  چریک  شهری،  چریک  مشی  در  ولی  می گیرند  خلق 
با مردم به عنوان یک انقالبی تماس بگیرند و مجبورند با رعایت 
شدید اصول مخفی کاری خود را غیر از آنچه هستند معرفی کنند. 
به عبارت دیگر دکتر در طرح و چشم انداز استراتژیک خود طرفدار 
تمام عیار و سرسخت دیدگاه های بیژن بود که به تقدم استراتژیک 

مبارزه در کوه بر مبنای مزایای آن قائل بود. 

در واقع دکتر پس از فارغ التحصیلی از دانشکدة پزشکی دانشگاه 
اصفهان در سال 1344 در خرم آباد مستقر شد و رویکرد خلقی را 
خود  از  گذاشت.  اجرا  به  شکل  فداکارانه ترین  و  درخشان ترین  به 
و  محروم  منطقه ای  در  طبابت  شغل  در  دکتر  بی مثال  گذشتگی 
برخاستن او از قشر خوانین ایل بیرانوند با سابقه طوالنی مبارزه با 
حکومت های مرکزی محبوبیت بی نظیر و بی بدیلی به او بخشیده 
اسطوره ای  به  تبدیل  را  او  شهادت  از  پس  موقعیت  همین  و  بود 
مجموعه  به  توجه  با  دکتر  واقع  در  نمود.  لر  خلق  نزد  در  بی نظیر 
مسائل یادشده در رویکرد کار خلقی خود بسیار موفق تر و برجسته تر 
خالء  و  نقص  اما  کرد.  عمل  سازمان  دیگر  بخش های  تمامی  از 
بزرگ کار گروه دکتر هوشنگ این بود که این شیوة فعالیت عملی 
وزنه ای هم سنگ خود در عرصۀ تئوریک و ایدئولوژیک نداشت و 
بسیج  و  هویت یابی  برای  ابزاری  به  حرکت  تبدیل  برای  تالشی 
نیروی عظیم و میلیونی خلق لر در آن دیده نمی شد. دکتر در پیشبرد 
تکیه  اجتماعی خود  بی بدیل  اعتبار  و  بر محبوبیت  فعالیت یکسره 
داشت. البته این نکتۀ مهم را نباید از نظر دور داشت که در واقع 
مبارزة  نهایی  و  جدی  شروع  از  پیش  و  مقطع  دو  در  دکتر  گروه 
خویش بر اثر حوادث پیش بینی نشده به مشکل دچار شد و در واقع 
هیچ گاه نتوانست از حالت جنینی خارج شود. جه بسا در صورت آغاز 
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و ادامۀ موفقیت آمیز مبارزه می توانست بر خالء یادشده و از آن جمله 
طرح مسالۀ ملی و خلقی در مورد لرستان فائق آید. 

به هر روی طرح دکتر بعد از آزادی از زندان این بود که با تظاهر 
به عدم فعالیت سیاسی، زمان بخرد و حدود پنج سال به انجام امور 
تحکیم  افراد،  و جذب  ارتباطی، شناسایی  ایجاد خطوط  تدارکاتی، 
نماید. در طرح  آغاز  را  مبارزه  آنگاه  و  بپردازد   ... و  با مردم  روابط 
دکتر سه کوه کبیر کوه )َکَور(، اسپی کوه و گرین پایگاه های اصلی 
فعالیت و محل استقرار ستادهای فرماندهی بودند و خطی ارتباطی 
از طریق کبیر کوه محل فعالیت گروه را با عراق پیوند می داد. گروه 
کبیرکوه، سالحورزی،  َملَه،  وریون،  یعنی  پلدختر  اطراف  کوه های 
گل گل کاسه، ماس و دینارکوه را صخره به صخره شناسایی کرده 
آبدانان  و  گل  گل  مهتابی،  بون بویه  میرآباد،  روستاهای  در  و  بود 
وقوع  متاسفانه  اما  بود.  ساخته  فراهم  آشنایی هایی  و  ارتباطات 
و  دکتر  فعالیت های  به  ربط  بدون  و  نشده  پیش بینی  اتفاق  یک 
مساله  همین  و  بیافتد  جلو  طرح  شد  باعث  او  نابختیاری  واقع  در 
خانۀ  و  تیم  که  بود  این  ماجرا  گردد.  بعدی  رویدادهای  به  منجر 
ضربه  مورد  خرم آبادی  محمود  نام  به  سازمان  اعضای  از  یکی 
ساواک قرار می گیرد و محمود از معرکه می گریزد. مدتی در نقاط 
مختلف سرگردان می شود و سرانجام چاره ای جز آمدن به لرستان 
دکتر  با  قبلی  آشنایی  البته محمود  نمی یابد.  دکتر  به  پناه آوردن  و 
نداشت و از طرف پسر عموهای دکتر به او معرفی می شود. دکتر 
او را جهت مخفی شدن به آشنایی در پلدختر معرفی می کند تا او را 
برای مخفی شدن به کوه ببرد اما برای محمود به عنوان یک چریک 
شهری اختفا در کوه و طبیعت و روستا سخت بود و مشکالتی که 
پدید آورد باعث شد تا دکتر تصمیم بگیرد شروع مبارزه را دو سال 
جلو بیاندازد. گروه با شتاب دادن به تدارکات اولیه، سرانجام در 18 
می نماید.  آغاز  نفر   ۹ با  را  فعالیت  و  می زند  کوه  به   1353 خرداد 
هدف اولیه، رسیدن به کبیر کوه است. به همین خاطر گروه به سه راه 
تیل کش  به گردنۀ  و  به سمت کوهدشت می رود  پلدختر و سپس 
را  خود  تاثیرات  دکتر  کار  مهم  نقائص  از  یکی  اینجا  در  می رسد. 
نشان می دهد. دکتر در ایجاد هستۀ اولیۀ گروه نیز به جای تاکید 
بر مقررات سخت ایدئولوژیک و تشکیالتی تکیه کرده و این اشتباه 
نتایج خود را در همان روزهای اول حرکت نشان داد. یکی از افراد 
در همان شب اول گروه را مخفیانه ترک می کند و همراه کردن 
برای کاری  آمادگی جسمانی و فکری الزم  فاقد  همسر دکتر که 
چنین دشوار بود، از سرعت حرکت کاسته و بر روحیه ها تاثیر منفی 
گذاشته بود. سرانجام مجموعۀ این مسائل باعث شد تا گروه تصمیم 
بگیرد به خرم آباد بازگردد و مدت بیشتری را به فعالیت تدارکاتی 
اختصاص دهد. در این فاصله ساواک یک طرح ضربتی بسیار وسیع 
را به اجرا گذاشته و تمامی اقوام و آشنایان دکتر را دستگیر کرده 
تنها  دکتر  کنار  در  بود.  درآورده  نظامی  محاصرة  به  را  لرستان  و 
فرمانده سیامک  یعنی  دیگر  وفادار  یار  و یک  آبادی  محمود خرم 
اسدیان باقی مانده بود. این سه نفر موفق می شوند حلقۀ محاصره را 
شکسته عازم کوه های بین بروجرد و دورود شده به تهران بروند و 
به سازمان ملحق شوند. دکتر و محمود در یک نبرد حماسی در 25 
اردیبهشت 1355 در یکی از خانه های پایگاهی سازمان در تهران 

به شهادت می رسند. )11(                 

پایان قسمت نخست

در بخش بعد به تحوالت سازمان در این رابطه در دوران پس از 

قیام 1357 پرداخته می شود و پانوشت ها به شکل یک جا در پایان 
این  نشریه  با همکاری مسئولین  امیدوارم  کل مطلب خواهد شد. 

مطلب به شکل مستقل و در قالب کتابچه منتشر شود. 

پانوشت ها:

شکل تفصیلی و مدون این نظریه را می توان در این اثر دید:( 1

حمید احمدی، قومیت و قوم گرایی در ایران؛ افسانه و واقعیت، 
تهران، نشر نی، چاپ اول 1378

برای آشنایی با مبانی شوینیسم چپ و تیشه بر ریشه حقوق ( 2
خلق ها زدن با توجیهات مارکسیستی نگاه کنید به:

منصور حکمت، ملت، ناسیونالیسم و برنامۀ کمونیسم کارگری، 
نشریه انترناسیونال، شماره های 11 تا 16، سال 1373

یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقالب، نشر نی، چاپ اول ( 3
1377، ص 173

فدایی ( 4 چریک های  سازمان  طرفدار  چوپان زاده  محمد  گروه 
خلق، مسالۀ ملی و طرح آن در مبارزات رهایی بخش ایران، 

چاپ دوم، 1358، صص 37-40

همان( 5

علی اشرف درویشیان، صمد جاودانه شد، انتشارات شباهنگ، ( 6
1358، صص ۹-11

غالمحسین ساعدی، رو در رو یا دوش به دوش، کتاب جمعه، ( 7
شمارة 6، 15 شهریور 1358، صص 10-28

جان ریز، جبر انقالب، نشر دیگر، 1387، ص 24۹( 8

۹ ) 1۹ می شود؟،  توده ای  مسلحانه  مبارزة  چگونه  جزنی،  بیژن 
بهمن تئوریک، ش 2، تیر ماه 1355، صص ۹3-4

نمونه ای از زیست انگلی و میراث خواری سیاسی، نوشتۀ بهزاد ( 10
کریمی در این مورد است. او در مقام یک انگل اکثریتی که 
سابقۀ حمایت همه جانبه از آخوندیسم حاکم در ایران را دارد، 
در عین حال که می کوشد میراث سازمان و نظریه پردازان آن 
را یک جا به نفع سیاست های لیبرالی امروز خود باال بکشد و 

مصادره کند، آن ها را در معرض انواع اتهامات قرار می دهد.

و ( 11 اعظمی  دکتر هوشنگ  یاد  به  اعظمی،  با محمد  مصاحبه 
یارانش، سایت عصر نو، 25 اردیبهشت 13۹4
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در هنگامه اشغال “ایران” توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی 
دوم )1۹41م(و در شرایطی  که شهر  “محمره “ )خرمشهر( آماج 
تاخت و تاز اشغالگران )امریکا-بریتانیا و متفقین آن ها( بود و ارتش 
پوشالی “رضا خان میر پنج” در مقابل آنان زبونانه تسلیم گردیده 
را در تهران تخلیه می کرد؛ در آنسوی شهر در کنار  پادگان ها  و 
نهر ششم قریه “محرزی”در خانواده ای از تبار “زحمت و رنج”  ، 

کودکی به دنیا آمد و نام “محمد” بر او نهادند.

کار  به  “روستایی”  های  خانواده  سایر  همچون  “محمد”  خانواده 
کشاورزی و دامداری مشغول و از “نخل”های سربلند منطقه ارتزاق 

می نمودند.

محمد در سن هفت سالگی وارد مدرسه ابتدایی گردید و علیرغم 
از”زبان  غیر  زبانی  به  اجبار تحصیل  و  خانواده  معیشتی  مشکالت 
بیاورد.  بدست  “ابتدایی”را  دوره  پایان  مدرک  مادری”توانست 
آموزان عرب  دانش  غالب  به مانند  مقطع  این  در  محمد  سرنوشت 
ترک  و  “دبیرستان”  مرحله  به  ورود  در  توان  عدم  از  بود  عبارت 
در  آن هم  خانواده  معیشت  گذران  به  کمک  به منظور  تحصیل 

نوجوانی و با کارهای سخت و طاقت فرسا.

کار در “خن” کشتی های وارده به بندر محمره ؛ خصوصا در گرمای 
تابستان که درجه حرارت در سایه به 50 درجه  می رسد ؛ برای 
او که حاال خواندن و نوشتن را می دانست ؛ فرصتی فراهم  آورد 
تا یکی از آشنایان، او را به سربارشماران مسئول  “دوبه کاری” در 
“حفار”  و “هرته” و “فیلیه” معرفی و  ضمن تجربه کارهای سبک 
تر  به  عنوان  “ناطور” ) نگهبان( و یا “ تالی من” ) بارشمار( ، 
وضعیت اسفناک و دردآلود کارگران “خن کار” و “دوبه کار” را از 

نزدیک ببیند و در باره آن به اندیشه فرو رود.

او به مانند همه روستائیان عرب شاغل در تخلیه و بارگیری کشتی ها 
و دوبه ها ، ناچار به قبول شرایط “نوبت کاری” بود. اشتغال در تخلیه 
و شرکت های  ورود کشتی ها  نوبت  بر حسب  شناورها  بارگیری  و 
بطور  موقعیت  بهترین  در  کارگران  و  می گرفت،  صورت  پیمانکار 
متوسط  15 روز در ماه شاغل بودند و در برابر کار روزانه، دستمزد 
بیمه  و  اجتماعی  تامین  از  این شغل  در  می کردند.  دریافت  روزانه 
درمانی خبری نبود. نظارتی بر چگونگی عملکرد “پیمانکاران” برای 
حال  عین  در  او  نمی گرفت.  صورت  کار  محیط  بهداشت  رعایت 
شاهد این بود که کارگران  “کیسه کار” غیر بومی که از شهر های 
دیگر )عمدتا  از فالحیه و کرمانشاه( میآمدند ؛  کیسه کاری را که 
)برحسب  پیمانی  به صورت  بود؛  دیگر  کارهای  از  سخت تر  بسیار 
تعداد کیسه( انجام می دادند. کارگران  “کیسه کار” در زمان انتظار 
در  یا  و  دروازه”   “فلکه  در  ناچار  “دوبه”  یا  “کشتی”  برای  نوبت 
هر  بدون  تابستان  و  زمستان  در  بندر”   “اداره  به  نزدیک  میادین 
گونه سر پناهی،  کارتن خوابی  می کردند.  در روزهایی که فرصت 

کار برای تخلیه و بارگیری و یا بارشماری و نگهبانی فراهم نمی شد؛ 
محمد نیز همانند سایر روستائیان به کار کشاورزی و یا ساختمانی 
شغلی  امنیت  هیچگونه  نیز  بخش  دو  این  در  کار  اورد.  می  روی 
سخن  در  توان  عدم  و  سوادی  بی  نداشت.  بر  در  کارگران  برای 
گفتن به زبان فارسی هر گونه فرصتی را در برای اشتغال در صنعت 
نوپای نفت )پاالیشگاه عبادان ( را از انان می گرفت. بهشتی که چند 
کیلومتر انسوتر برای برای بیگانگان  فراهم می شد ؛  برای مردم 
منطقه و خصوصا  ساکنان شهر های “عبادان”)ابادان( و “محمره” 
)خرمشهر( جهنم سوزانی بود که بوی نامطبوع ناشی از تصفیه نفت 

توسط “ کت کراکر” نیز چاشنی ان بود.

محمد در این دوران “فقر” و “محرومیت” و  “تبعیض” را به وضوح 
الیه های  در  جاری  مقاومت  جریان  در  آرام  آرام  و  نموده  لمس 
خاص  شرایط  واسطه  به  و  محرزی  می گرفت.  قرار  جامعه  پنهان 
و  العرب  شط  )کارون،  آبراه ها  به  دسترسی  از  ناشی  “جغرافیایی” 
مرکزشهر  به  نزدیکی  و  شیخ”  “کوت  با  همسایگی  و  بهمشیر( 
و  میوه  درختان  از  مملو  و  انبوه  نخلستان های  دارای  “محمره” 
نهرهای غیر قابل دسترسی توسط ژاندارم ها و سایر ماموران نظامی 
و انتظامی و امنیتی بود. فقدان جاده ها و پل های اتومبیل رو، امکان 
تحرک مبارزان عرب در “نخلستان”ها را  بسیار بیشتر از ماموران 
فعالیت های  گاه شاهد  منطقه همه  این  فراهم می کرد.  حکومتی 
مخفی و مقاومت مردم عرب علیه  حکومت ستمگر  “پهلوی” بود. 
که  هنگامی  و  )1337ش(  سال 1۹58م  در  و  شرایطی،  چنین  در 
“محمد” هفده ساله بود؛ عموی او  “سید صادق” از بازماندگان “ 
اللجنه العلیا” و از موسسین و رهبران  “جبهه ازادیبخش عربستان” 
به حساب  می آمد. محمد در کنار عموی خود  “الفبای مقاومت” 
و “مبارزه سیاسی” را  می آموخت. او اینک هم زندگی اجتماعی 
پر از کار و زحمت  را با تمام وجود تجربه می کرد و هم فعالیت 

سیاسی مخفی را.

خدمت  به  سالگی   18 در  و  )1338شمسی(  1۹5۹م  سال   در 
“اجباری”)سربازی( اعزام گردید. در طول دو سال سربازی، تعلیمات 

نظامی و آموزش استفاده از اسلحه را فراگرفت.

در طی زمان "خدمت اجباری" چشمان نافذ و ذهن فعال و کنشگر 
محمد  به عنوان یک جوان سرباز عرب به خوبی چگونگی فشار و 
تبعیض را به منظور درهم کوبیدن شخصیت و از بین بردن هویت 
انسانی و عربی را می دید و با تمام وجود آن را حس می کرد و نهایتا 
سعی در تحلیل و جستجوی پاسخ برای چگونگی پایان دادن به این 

وضعیت اسفناک می نمود.

پس از پایان دو سال خدمت اجباری و در سال 1۹62م )1341ش( 
رسما به صفوف جبهه ازادیبخش عربستان )جبهه تحریر عربستان( 
داد.  ادامه  یافته  به صورت سازمان  را  مبارزه خود  ملحق گردید و 

بی پای پوش می توان از کویر گذشت؛ بی ستاره هرگز؟!

»محمد عبودی« ستاره ای سرخ از کهکشان »مقاومت«
کوثر آل علی محمره
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و  دیدار  برای  “جبهه”  وقت  مسئولین  نظر  طبق  سال 1۹65م  در 
دریافت  و  عالی(  العلیا”)کمیته  “اللجنه  بازماندگان  با  نظر   تبادل 
اعالمیه و سایر منشورات سازمان مذکور به بصره اعزام گردید. در 
بازگشت و در گذرگاه ابی  جزیره صلبوخ ) جزیره مینو( در نزدیکی 
فرودگاه عبادان مورد سوظن ماموران تفتیش ژاندارمری قرارگرفت. 
اما او حاضر به تسلیم  نبود و به قصد تکمیل ماموریت و رساندن 
“محموله” همراه خود )اعالمیه ها و منشورات ( به محل امن، پا 
به فرار گذاشت. دیری نپایید که ماموران بیشمار حراست فرودگاه و 
فاقد  و  اطراف، شوره زار  زمین های  در شرایطی  ژاندارمری  پاسگاه 
حداقل پوشش گیاهی بود؛ او را دستگیر و به سازمان ضد جاسوسی 
نیروی دریایی)رکن دو( تحویل دادند. در این مرحله پس از تحمل 
شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه های روحی و جسمی به زندان 
احمد اباد )عبادان( منتقل و دو سال در انجا زندانی بود. پس از ان 
در بی دادگاه نظامی وابسته به نیروی دریایی در محمره و باتفاق دو 
نفر از همرزمانش به حبس ابد محکوم و به زندان اهواز در خیابن 

اخر اسفالت انتقال داده شد.

شرایط   درک  و  استقرار  از  پس  و  اهواز  زندان  به  ورود  هنگام  در 
زندان، ادامه مبارزه و باالبردن دانش سیاسی و تماس و همکاری 
با زندانیان سیاسی دیگر را سرلوحه وظایف خود قرارداد. او بخوبی 
نظام  سرنگونی  طریق  از  جز  به  راهی  ملی  ستم  رفع  می دانست؛ 
شاهنشاهی با همکاری خلق های دیگر و کلیه مبارزین سیاسی و 
)مشعوف(  و سعید  زاده  آنکه محمد چوپان  ندارد. خصوصا  نظامی 
در  و  دستگیر  مرز  از  عبور  هنگام  در  نیز  گروه جزنی  از  کالنتری 
همین زندان محبوس بودند. برای محمد  هم بند بودن با “چوپان” 
و “کالنتر” )به تعبیر محمد و یارانش(  فرصتی مغتنم بود؛  تا او 
و درک  مبارزه  از  توهمات خودرا  و  بیفزاید  دانش سیاسی خود  بر 

شرایط آن بزداید. او در این مرحله خود را شکست و از نو ساخت؛ 
همان گونه که بعدها و از”محمود محمودی” و دیگر زندانیانی که 
منتقل  یا  تبعید  کارون  زندان  به  )1354ش(  از سال 1۹75م  پس 
را در طول مدت  آموزه ها  این  او سعی کرد  آموخت.  بسیار  شدند؛ 
زندان و پس از آزادی در میان توده ها  با “تاسیس کانون  فرهنگی 
در  او  همراهان  و  یاران  وسلوک  سیر  ببندد.  کار  به  عرب”  خلق 
“کانون”)وهاب ، عامر ، ناصر و طاهر( در طول چهار دهه گذشته 
نیز همین بوده است. جسم و جان “محمد” و یارانش تشنه فرهنگ 
را در تاسیس  این “عطش”  راه  برطرف نمودن  اندیشه بوده و  و 

“کانون” یافتند.

 در نیمه دوم دهه چهل شمسی،  و پس از نمایش کمدی انقالب 
سفید، خیلی ها و منجمله شاه قدر قدرت باور کرده بودند که این 
پاسگاه  با یک  و  است؟!  خانم”  قمر  “خانه  واقعا  تناقض  پر  کشور 
را  چیز  همه  می توان  “رویایی”  استوار  سرکار  یک  و  “روستایی” 
استوار”  از “صمد” و “سرکار  بود  داد. جامعه عبارت  سر و سامان 
و....اما در آن سوی  درکرانه های  برقی”   و “قمر خانم” و “مراد 
“شط العرب” و “کارون”و نخلستان های”محرزی” و “قصبه نصار”و 
“کرخه” و “جراحی” در “هور” و در تپه های “مشداخ”،  مردمی 
زندگی می کردند بکلی گسسته از شرایط فوق در جستجوی راهی 

برای رهایی از فالکت و بدبختی.

 اینان  و با دنبال نمودن حوادث پس از شکست  ارتش های عربی  
از اسرائیل در ژوئن 1۹67م )1346 ش( و متعاقب ان تولد مقاومت 
انانی که در نهایت در “سیاهکل  مسلحانه فلسطینیان؛ به موازات 
“ سرمای بهمن ماه  134۹را به سخره گرفتند ؛ در حرکت بودند.  
شگفتی روزگار “محمد” را با پیشگامان جنبش مسلحانه فدایی در 
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اندیشی  تعامل و هم  نطفه های  تا  داد  قرار  بند  زندان و یک  یک 
مبارزین شکل بگیرد.

زندانیان  اهواز،  آسفالت  آخر  زندان  در  خصوصا  و  سال ها  آن  در 
سیاسی با زندانیان دارای اتهامات و جرایم اجتماعی در یک زندان  
به سر می بردند. محمد که خود فرزند زحمت و رنج و محرومیت بود 
و در دوران مدرسه و پس از آن در دوران خدمت اجباری)سربازی( 
تبعیض و تحقیر را با تمام وجود احساس و تجربه کرده بود ؛ در 
اثر بی  انان که بر  با مشاهده زندانیان غیر سیاسی عرب و  زندان 
به  کارشان  ملی  و  طبقاتی  مضاعف  ستم  و  محرومیت  و  سوادی 
آنان  میان  در  کار  کشیده؛  مختلف  مجازات های  و  عقوبت  تحمل 
به  بارها  راه  این  در  آغاز کرد.  نظیری  بی  بردباری  و  با جدیت  را 
اتهام تحریک زندانیان برای مطالبه حقوقشان بعنوان زندانی ؛ به 
تحمل زندان در سلول های انفرادی وادار شد. وجود زندانیانی مانند 
»چوپان زاده« و »کالنتری«  فرصتی بود برای او که هر چه بیشتر 
دانش سیاسی خود را ارتقاء دهد. او اینک به خوبی دریافته بود که 
رهایی از ستم مضاعف طبقاتی و ملی نیاز به »انقالبی توده ای که 
اقشار محروم و زحمتکشان شهری و روستایی ستون اصلی آن را 
تشکیل می دهند«؛ دارد. اقشاری که برای رهایی از ستم و استثمار 

چیزی جز زنجیرهایشان را از دست نخواهند داد.

کار آموزش سیاسی و فرهنگی در میان زندانیان عادی برای محمد 
تجربه گران بهایی بود که حاصل آن، تربیت کادرهایی برای مبارزه 
بیرون از زندان بود. از چهره های شاخصی که در این مرحله با کمک 
دیگر سازماندهی گردید؛ شهید »کاظم  زندانیان سیاسی  و  محمد 
الزهیری)ابومحیی(  عزیز  بهمراه  )ابوجواد(  کاظم  بود.  الوسمی« 
انتظامی  امنیتی و  با نیروهای  ، و درگیری  در عملیات مشداخ ـ2 

شاهنشاهی به شهادت رسیدند.

در سال 1۹75م )1354ش ( نظام شاهنشاهی کار ساختمان و تجهیز 
زندان جدید )کارون ( را در اهواز به پایان برد. زندان کارون نه تنها 
پیشرفته ای  امکانات  بلکه  بود؛  جدید  معماری  و  طراحی  حیث  از 
برای ایزوله کردن زندانیان از طریق سلول های مخفی و دهلیزهای 
گوناگون به منظور فشار روانی و جسمی بر زندانیان  و خانواده های 
اهواز  شهر  از  خارج  در  کارون  زندان  مقطع   آن  در  داشت.  آنان 
قرار داشت. محمد پس از تحمل هشت سال حبس در زندان آخر 

آسفالت به همراه دیگر زندانیان به زندان جدید منتقل گردید. 

او در زندان "کارون" نیز از پای ننشست و چه قبل از انتقال شهید 
از  بازمانده گروه سیاهکل( و چه پس  "محمود محمودی")آخرین 
آن با همکاری با "محمود" موفق به سازماندهی زندانیان به منظور 
انفرادی،  نیز سلول  اینجا  انسانی خویش گردید. در  مطالبه حقوق 
ممنوعیت از مالقات با خانواده، و دیگر انواع شکنجه های جسمی 
و روحی را پذیرا شد؛ اما هیچ عقوبتی از عزم او برای "مقاومت" 
و ادامه راه مبارزه نکاست ؛ چرا که او هم معتقد بود: » تازمانی که 

مقاومت می کنی؛ شکست نخورده ای«.

زندان "کارون" در سال های دهه هفتاد میالدی )دهه پنجاه شمسی( 
و خصوصا پس از موافقتنامه 1۹75م)1354 ش( الجزایر)فی مابین 
زندانیان  از  متناقض  ترکیبی  عراق(  و  ایران  وقت  های  حکومت 
بر  در  را  گوناگون  های  انگیزه  و  متفاوت  های  اندیشه  با  سیاسی 

می گرفت.

بازماندگان زندانیان عرب باگرایش های »ناصری« و عرب هایی که 
به دلیل محرومیت های گوناگون به دام سازمان های امنیتی افتاده و 
در نتیجه توافقنامه الجزایر  دستگیر شده بودند؛ )تعداد این زندانیان 
از همه بیشتر بوده و به 160 نفر می رسید(اعضای "جبهه تحریر 
عربستان" که در نتیجه توافق میان دو حاکمیت تسلیم طرف مقابل 
)ایران( شده بودند؛ زندانیان چپ )هوادران و اعضای سازمان های 
و  شاپور  دانشگاه جندی  دانشجویان  میان  از  عمدتا  مختلف چپ، 
را  زندانیان  این  منطقه-اکثریت  در  عالی  اموزش  موسسات  سایر 
هواداران جنبش مسلحانه تشکیل می دادند( فعاالن جنبش کارگری 
با  مذهبی  زندانیان  کارگری،  کانون های  سایر  و  نفت  صنعت  در 
خلق- مجاهدین  شریعتی-هواداران  )طرفداران  مختلف  گرایشات 
هوادران آیت اهلل خمینی و...(، محمد و یاران نزدیک او"ناصر-عامر 

–طاهر« هم در این مقطع در زندان کارون بودند.

این گروه آخر ناصریست هایی بودند که در زندان با زندانیان چپ 
از تبعید محمود  اولیه کمون زندان را تشکیل داده و پس  ترکیب 
با او  آیاد شیراز به زندان کارون  از زندان عادل  محمودی )بابک( 
کانون  تاسیس  از  پس  رابطه  این  و  برقرار  نزدیکی  بسیار  روابط 
فرهنگی خلق عرب در محمره)خرمشهر( و فعالیت همزمان محمود 
در ستاد سازمان چریک های فدایی خلق در عبادان)آبادان( ادامه 

یافت.

دایره مبارزه فداکارانه محمد و فعالیت های او در میان زندانیان از 
محدوده زندانیان سیاسی و عرب در زندان کارون فراتر رفته و او 
در میان زندانیان با جرایم اجتماعی)اکثریت این زندانیان را زندانیان 
احترام  و  محبوبیت  نیز  می دادند(  تشکیل  شهرها  حاشیه  از  عرب 
سیاسی  زندانیان  خصوصا  و  زندانیان  سنی  ترکیب  داشت.  زیادی 
بسیار جوان بود. متوسط سن زندانیان  22 سال و محکومیت های 
آن ها نیز کوتاه مدت بود. اما محکومیت محمد، حبس ابد و دیگر 
زندانیان عضو جریان های ناسیونالیست عرب نیز با محکومیت های 

طوالنی روبرو می شدند.

بر  زندانیان  میان  در  محمد  محبوبیت  مشاهده  با  زندان  مقامات   
فشار بر او به دلیل تالش برای متحد کردن زندانیان )کمونیست ها-
مذهبی ها و مبارزان ناسیونالیست عرب( برای مطالبه خواسته های 
و  خوراک  وضعیت  ها-بهبود  خانواده  با  مالقات  صنفی)ترتیب 

بهداشت زندانیان و....( افزوده و او را مرتبا تنبیه می نمودند.

انتقال فدایی شهید »محمود محمودی«)بابک( از زندان شیراز به 
و  نمود. محمود  را تشدید  زندان  در  مقاومت  زندان کارون فضای 
»شور  و  »انگیزه«  و  »تجربه«  از  کوله باری  با  »جوانی«  علیرغم 
انقالبی«، فضای زندان را که با وجود  گرایش ها و وابستگی های 
مختلف »مسموم«جلوه می نمود؛ با کمک محمد و از طریق نفوذ و 
مدیریت او بر زندانیان عرب )٪80 زندانیان را »عرب ها » تشکیل 

می دادند( به کلی دگرگون کرد. 

 یکی از زندانیان سیاسی غیر عرب در خاطرات خود می نویسد:» 
امنیتی  ضد  زندانی  ما  به  اصطالحا  اهواز  کارون  زندان   4 بند  در 
به زور گنجایش   بواقع  بندی که  نفر در  از  240  بیش  می گفتند؛ 
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100 نفر را داشت ؛ به سر می بردیم .تعدادی از زندانیان  از اهالی 
روستاهای عربی بودند، آن ها به سختی می توانستند فارسی صحبت 
دو  چینی  پیراهن های  پوشیدن  در  بودن  چپ  آن طرف  کنند....... 
غذا  و سریع  پیشانی، کم  در  و چروک  داشتن سبیل، چین  جیب؛ 
خوردن؛ حفظ کردن واژه هایی از نوع رویزیونیست و اپورتونیست 
و ...،حفظ کردن سرودهای تهییج کننده؛ دوش گرفتن با آب سرد 
آن هم در زمستان؛ هرچه بیشتر قورت دادن دود سیگار و خالصه 
خود آزاری به هر صورت و شکل ممکن فضیلت محسوب می شد. 
اقتصادی  و  فلسفی  سیاسی،  منسجم  اطالعات  کسی  ندرت  به 
داشت. زیرا اکثریت بچه ها را، یا دانشجویانی که به دلیل اعتصابات 
دلیل  به  که  آموزانی  دانش  یا  و  بودند؛  شده  دستگیر  دانشجویی 
خواندن  یا  و  مایه  کم  و  دست نویس  اعالمیه)اعالمیه های  پخش 
چند کتاب از صمد بهرنگی، آل احمد و غیره دستگیر شده بودند 
؛ تشکیل می داد. افسردگی به تدریج در میان بسیاری از  بچه ها 

پدید آمده بود...«) 1(

با ورود«شهاب لبیب« و« نسیم خاکسار« و »عباس سماکار« و راه 
یارانش  و  محمد  ادبیات«؛  و«  فلسفه«  اندازی کالس های«تاریخ 
مشتاقانه در کالس ها و مباحثات مربوطه شرکت و نهایتا دریافتند 
و  بیرون  در  را  ها  توده  مقاومت  که  است  فرهنگی«  »توان  که 

مبارزان را در درون زندان تضمین می کند. 

اما این مهم حاصل نمی شد؛ اگر اتوریته و احترام«یما«)یارانش در 
زندان او را »یما« )مادر( خطاب می کردند( به کمک »محمود« و 

سایرین نمی آمد. 

»کاظم   ، غضبانیان«  »نجم  دکسن«،  »صالح  چون  زندانیانی 
الوسمی« و بسیاری دیگر از مبارزین عرب عضو  »الجبهه الشعبیه« 
به هیچگونه  نبود »محمد« هرگز  و »جبهه تحریر عربستان« در 
همکاری با زندانیان سیاسی غیر عرب تن نمی دادند و این فرصتی 
بیشتردر  تا هر چه  آن  از  استفاده  مترصد  زندانبان همواره  بود که 
میان اسیران تخم نفاق افکنده خود در کناری به تماشا بنشیند و 

سیاست های غیر انسانی و وحشیانه خود را به اجرا در آورد.

می  مقطع  آن  در  کارون  زندان  شرایط  در خصوص  لبیب  شهاب 
نویسد: » برای منی که از زندان قصر آمده بودم و علت تبعیدم هم 
اعتراض به فشارهای شدید زندان به زندانیان برای درهم شکستن 
روحیه شان بود؛ بند سیاسی زندان اهواز، از همان لحظه ورودم مثل 
نه شب  و  روز  نه  نکردنی؛  باور  عجایبی  بود؛  عجایب"  "سرزمین 
کاری  نگهبان  اساسا  نداشت!!  را  بند  داخل  به  ورود  حق  نگهبان 
و  باشد  داشته  کاری  او  با  زندانی  مگر  نداشت؛  زندانی سیاسی  به 
و خود  ازاد شده  منطقه  واقعی  معنی  به  بند،  داخل  بزند.  صدایش 
مختار بود. نه تنها تلویزیون کامال در اختیار زندانیان بود و زندان 
مداخله ای در انتخاب برنامه ها نمی کرد؛ بلکه رادیوهای تک موج 
هم به وفور در دست بچه ها بود )بگذریم که من در سال 1357 
توانستم از طریق زندانیان عادی، رادیوی دو موج هم تهیه کنم و 
را  مجله ای  و  روزنامه  هر  کنم(.  را گوش   " پرستان  میهن  "رادیو 
طرف،  این  سازماندهی  مالقات،  روزهای  در  داد.  سفارش  می شد 
دربست دردست خود زندانیان بود.......اجازه خاموش کردن چراغ ها 
چایی  و  آب  یا  اشپزخانه  چاقوی  داشتن  تاریکی،  در  خوابیدن  و 
خوردن در لیوان شیشه ای هم دست کمی از دیگر عجایب زندان 

اهواز نداشتند.«) 2(

مرحله  در  بود.  نیامده  دست  به  آسان  که  البته  آوردها  دست  این 
توجه  زندانیان  حق  به  خواسته های  به  زندان  مقامات  نخست 
ننمودند. تصمیم دسته جمعی به اعتصاب غذا اگرچه در نتیجه هم 
فکری و مدیریت مشترک "محمد و محمود" بود؛ اما اجرایی نمودن 
آن توسط کلیه زندانیان خصوصا عرب هایی که عمدتا جوان، کم 
تجربه و فاقد اگاهی سیاسی و تشکیالتی بودند؛ کاری سترگ بود 
منطقه  مختلف  شهرهای  از  او  یاران  دیگر  و  "محمد"  توسط  که 
)به طور نمونه عزیز پاک نژاد برادر زندانی مشهور دو رژیم، شهید 

شکراهلل پاک نژاد( به انجام رسید.

شروع جنبش انقالبی مردم در زمستان 1۹78م )1356ش( و ادامه 
نماید.  باز  را  زندان ها  درب  نمود؛  مجبور  را  شاهنشاهی  نظام  آن، 
محمد در چهارم ابان1357شمسی)1۹78م(  پس از 14 سال تحمل 
حبس در زندان های مختلف، بر روی دوش صدها نفر از مردم و به 
همراه زندانیانی چون نسیم خاکسار، اکبر صمیمیان  و... به آغوش 
خانواده و خلق خود بازگشت. مقامات زندان در ساعات آغازین روز 
را  آنان  از  تعدادی  آزادی  زندانیان سیاسی، قصد  از  لیستی  ارائه  با 
داشتند.  اصرار مردم بر آزادی همه زندانیان، و مقاومت و همراهی 
آن دسته از زندانیانی که اسامی آن ها جزء آزاد شدگان بود؛ اما بدون 
مجبور  را  زندانبانان  نهایتا  نبودند؛   زندان  ترک  به  حاضر  دیگران 
نمود درب زندان را بر روی همه زندانیان باز و محمد و سایرین، 
بر روی دوش صدها نفر از مردمی که از ساعات اولیه صبح برای 
استقبال از زندانیان در برابر زندان کارون اجتماع کرده  بودند ، به 

امواج انقالبی مردم پیوستند.

محمد، پس آزادی از زندان به دریای مواج و انقالبی خلق پیوست. 
او که در زندان به نقد مبارزات سیاسی و نظامی خود و دوستانش 
پرداخته و تصمیم به ادامه مبارزه با تحلیل مشخص از شرایط آن 
تاریخی  و  فرهنگی  از وضعیت  با درکی عمیق  بود؛  هنگام گرفته 
مبارزات سیاسی مردم عرب در جنوب غرب ایران به اتفاق یاران و 
هم بندانش در زندان کارون وهاب مجید خانچی)ابوشهاب(، ناصر 
)ابو  حلمی  یاسین  طاهر  و  یاسر(  نجار)ابو  عامر  کنعانی)ابوالفوز(، 
جمال( اندک زمانی پس ازموفقیت انقالب 22 بهمن 1357 ش در 
سرنگونی نظام شاهنشاهی اقدام به تاسیس اولین کانون فرهنگی 
بنام »کانون فرهنگی خلق عرب « در شهر محمره )خرمشهر( نمود.

با بازشدن درب کانون )در محل سابق سازمان فرمایشی زنان( در 
فالحیه  عبادان  شهرهای  در  نیز  محمد  هم فکران  دیگر  محمره، 
محبوبیت  پیوستند.  فرهنگی-سیاسی  جنبش  این  به  نیز  اهواز  و 
"محمد" و احترام عمیق دیگر فعاالن فرهنگی و سیاسی عرب به او 
و یارانش از یک جهت و سابقه تعامل و همکاری او با دیگر زندانیان 
سیاسی عرب و غیر عرب، سبب گردید؛ کانون تازه تاسیس، به طور 
عملی و واقعی در کانون فعالیت ها و همکاری فرهنگی- سیاسی 
نخستین  در  گردد.  منطقه  در  سیاسی  مبارزان  و  فرهنگی  فعاالن 
ساعات افتتاح کانون، آیت اهلل شیخ محمد طاهر آل شبیر خاقانی 
کاظم(  محمد  )شیخ  فرزندخود  مردم عرب،  مذهبی-سیاسی  رهبر 
اعزام  "کانون"  به  یارانش  و  تایید عمل محمد  و  تبریک  برای  را 
ترکیب  علیرغم  نیز  عرب  خلق  سیاسی  سازمان  اعضای  نمود. 
نامتجانس رهبری  و تالش بخشی از صاحبان منافع  و هم سویی 
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آن ها با تشنگان قدرت و غاصبین ثمرات انقالب در تبلیغات سوء 
علیه کانون )کمونیست بودن موسسین و ....( بالفاصله موجودیت 
"کانون" را به رسمیت شناخته؛ سعی در اجتناب از هر گونه تبلیغات 

انحرافی علیه کانون نمودند. 

نگاهداشتند.  باز  روی همگان  به  را  کانون  درب  یارانش  و  محمد 
کانون،  دفتر  و  محوطه  در  شبانه روزی  مناقشه  و  بحث  جلسات 
انتشار زندگینامه و عکس های شهدا و مبارزان سیاسی دوران ستم 
شاهی، برگزاری شب های شعر و... اقبال بی شمار دانش آموزان، 
با  فرهنگی  و  سیاسی  گروه های  فعاالن  و  کارگران  و  دانشجویان 
و  آغوش گرم موسسین  و  به همراه سعه صدر  متفاوت  گرایشات 
بود؛  "خلق"  یک  اندازه  به  تعداشان  حاال  که  کانون  گردانندگان 
نمایش  به  شهر  در  برادری  و  انسانیت  از  نظیری  بی  صحنه های 
گذاشته بود."کانون" میعادگاه فرهنگ انسانی برای "عرب" و غیر 
"عرب" بود .دسته دسته از شیفتگان آزادی و فرهنگ از شهرهای 
و  می آمدند  "محمره"  به  کانون  جلسات  در  برای شرکت  مختلف 
می کردند  بسر  صبح  تا  کانون  محوطه  در  هم  کنار  در  را  شب ها 
)دستگیری ده ها دآنش آموز و  دانشجو در بامداد چهارشنبه۹ خرداد  

1358ش گواه این مدعاست( .

عضو  و  محمد  نزدیک  یاران  از  شهاب(  )أبو  خانچی  عبدالوهاب 
موسس کانون می نویسد: »محمد بر آن بود که درب کانون  باید 
به روی همه گروه ها و سازمان های سیاسی و گرایش های مختلف 
فکری باز باشد. کانون باید محل تبادل آراء و افکار و نقد سازنده 
کینه  و  تحقیر  تبعیض؛  از  بدور  آینده ای  برای ساختن  و همکاری 
باشد. به همین دلیل محمد از محبوبیتی بی نظیر نزد همگان بهره 
بود؛ که در جریان  اعتقاد و عملکرد محمد  این  نتیجه  می برد. در 
توطئه کشتار مردم عرب در چهارشنبه سیاه  2۹ ماه مه  1۹7۹م 
) ۹ خرداد 1358 ش( تمامی گروه های چپ و  فعاالن ملیت های 
دیگر در کنار خلق ما ایستادند و حتی تعدادی از برادران کورد ما نیز 

در جریان درگیری ها به شهادت رسیدند.«)  3(

» محمد سعی نمود تا از هرگونه درگیری پرهیز نماید. او به خوبی 
می دانست نیروهای ارتجاعی سعی در ماهی گیری از آب گل آلود 
می نمایند. او معتقد بود؛ می توان با گفتگو و مذاکره بحران موجود 
را حل نمود. محمد سعی داشت تا از هرگونه زیان مادی و تلفات 
انسانی جلوگیری نماید. اما متاسفانه شووینیسم کور و ارتجاعی که 
در هر دو طرف درگیری وجود داشت؛ تلفات انسانی بسیار باالیی 

ببار آورد. «)4(

در شرایطی  نمی شد؛  یارانش ختم  و  به محمد  اما همه ی حوادث 
نمایندگان سازمان سیاسی  که مذاکرات فی مابین ژنرال مدنی و 
در  خاقانی(  شبیر  آل  اهلل  آیت  )برادر  خاقانی  و عیسی  خلق عرب 
فعاالن  و  شهر  مردم  برای  خونین  ای  توطئه  ابعاد  بود؛  جریان 
فرهنگی و سیاسی آن هر دم وسعتی دو چندان می گرفت. تکاوران 
ساکن  مردم  نمی دانستند؛  شاید  بوشهر  از  اعزامی  دریایی  نیروی 
در  آن سوی رودخانه، "خارجی" و "بیگانه" نبوده و شب هنگام در 
گرمای تابستانی خرداد، آرام و مطمئن در وطن خویش به خواب 
رفته اند. دانش آموزان و جوانان پرشور و سرشار از امید به آینده 
بدون ترس از ساواک در کنار رهاشدگان از دهلیزهای خون آلود و 
شکنجه گاه های سازمان امنیت شاه، نشئه از عطر دل انگیز گل های 

ساختمان،  محوطه  درون  نخل های  و  مجنون  بیدهای  و  بو  شب 
خود را نه در"تحصن" برای حفظ ساختمان "کانون" بلکه در کنار 
همشهریانشان از عرب و غیر عرب در شب نشینی"شعر" و "نقد" و  

"بحث" و  "سرود" و ترانه می دیدند.

غرش مسلسل های سنگین ناوچه های نیروی دریایی در ساعات 
اولیه بامداد چهارشنبه نهم خرداد، تمامی مردم شهر و روستاهای 
کناره شط العرب را سراسیمه نمود. تازه داماد کانون در آنجا نبود. 
رفقایش به او مرخصی داده بودند تا در شروع زندگی جدید در کنار 
تازه عروسش باشد. اما او دیگر هرگز فرصت نکرد ساختمان کانون 
و خیابان های اطراف و مردم هراسان و حیرت زده از شدت قساوت 
و بی رحمی نقابداران تازه وارد به شهر و سنگرهایی که در ساعات 
آخرشب برپاشده بود را ببیند. محمد از همان روز مجددا به زندگی 

مخفی و دور از چشم حکام و گزمه هایشان روی آورد.

 ژنرال مدنی و حامیان سیاسی و رسانه ای او پس از سرکوب و 
کشتار مردم در چهارشنبه سیاه ۹خرداد و اشغال دفاتر »کانون«  و 
»سازمان سیاسی خلق عرب« در محمره، عبادان و شهر های دیگر 
و بازداشت های دسته جمعی فعاالن فرهنگی، سیاسی و هویت خواه  
به شکل  مردم  روزانه  زندگی  بر  نظامی-امنیتی  فضای  تحمیل  و 
سنگربندی در خیابان ها و ظهور پدیده »نقابداران« و کودکان مسلح 
بنام  آنچه  بردند  گمان  سنگرها؛  درون  در  و  روزانه  در گشت های 
»نجات خوزستان« با بهره برداری از دروغ بزرگ و تاریخی »نجات 
و  محمد  اما  توهم.  نه  و  است  واقعیت  می شود  تبلیغ  آذربایجان« 
با  ارتباط  امکان  از  و  می شناختند؛  را  خود  جامعه  به خوبی  یارانش 
سایر نیروهای ترقی خواه ودر صدر آن ها سازمان های چپ برخوردار 
بودند. در طول سه روز اول پس از سرکوب ده ها بیانیه و اعالمیه 
در محکومیت سرکوب و سرکوبگر منتشر و دردفاع از خواسته های 

به حق مردم عرب منتشر گردید.

متاسفانه این وضعیت ادامه نیافت؛ »در مرحله بعد و به دلیل غرور و 
تکبر برخی از آنان که هیچگونه برنامه سیاسی برای آینده نداشتند 
؛ و ساده لوحانه  به دام نظامی گری افتادند ؛ و پس از انفجار در 
مسجد »عریبی«)مسجد جامع( ، بهانه هجوم و دستگیری و تبعید 
آیت اهلل شیخ محمد طاهر آل شبیر خاقانی رهبر معنوی مردم عرب، 
فراهم گردید. در چنان وضعیت نظامی امنیتی حاکم بر شهر، ماندن 
محمد در شهر غیر ممکن گردید. پس از حمله ماموران نظام برای 
دستگیری او؛ محمد ناچار به ترک شهر و زندگی مخفی در تهران 

گردید.«) 5(

در روزهای شروع جنگ ایران و عراق در سال 1۹80م) 135۹ش(، 
شهر  به  مهاجرت  و  کاشانه  و  خانه  ترک  به  ناچار  محمد  خانواده 
کازرون گردیدند. محمد، مخفیانه و به قصد دیدار با زن و فرزندانش 
و  مزدوران  نمود. سعایت  کازرون سفر  به  خانواده  اعضای  و سایر 
از  انتقام جویی  قصد  جنگی  آوارگی  شرایط  آن  در  حتی  کسانیکه 
به  انتقال »محمد«  و  دستگیری  به  منجر  داشتند؛  را  خانواده  این 
شهر«فالحیه« )شادگان( گردید. دادگاه انقالب که او را به اتهاماتی 
واهی و بدون هیچ گونه سند و مدرکی محاکمه می نمود؛ قادر نبود 
او را به بیش از یکسال حبس و یک میلیون ریال جرای نقدی و 
ده سال تبعید به شهرستان اردبیل محکوم نماید. در سال 1۹84م 
اردبیل مجددا و  تبعید در  ) 1363ش( و در هنگام گذران سالیان 
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بر اثر فتوای قتل عام زندانیان و مخالفان خصوصا زندانیان رژیم 
سابق و فعاالن ملیت ها مجددا و در تبعیدگاه دستگیر و به دادگاه 
»فالحیه« انتقال داده شد. این بار اما با قساوت و بیرحمی و کینه 
تاریک اندیش  اعدام محکوم نمودند. دشمنان   به  را  او  ضد خلقی 
انسانیت و فرهنگ سرانجام شهید محمد عبودی را در سال 1۹86 
م) 1365ش( به  همراه شهید عظیم مطوری در فالحیه و در مالء 
عام به دار اویختند. او تا اخرین نفس  به آرمان های خویش وفادار 

ماند و جان شیفته اش را ایستاده در راه خلق فدا نمود.

 ....هراس قاتالن از واکنش مردم برای تشییع جنازه محمد و عظیم 
مطوری و ترس از غلیان احساسات توده ها باعث گردید که پیکر 
محبوبیت  که  چرا  کنند؛  دفن  نامعلومی  نقطه  در  و  شبانه  را  انان 
»محمد« در میان توده ها و هواداران او نه تنها در میان مردم عرب 

بلکه در میان سایر ملیت ها بی نظیر بود. ) 6(

“قلم   به  نوبت  او،  یاران  اوارگی  و  از جنایت کشتن “محمد”  پس 
از  بهره مند  و  حوادث  متالطم  امواج  بر  سوار  تا  رسید؛  مزدان”  به 
مطبوعات  از  استفاده  با  و  حکومتی  اصالح طلبان  مالی  پشتیبانی 
و  مانورهای فرصت طلبانه  در  از دهه هفتاد شمسی سعی  مقطعی 
با  همراهی  فرصت  از  بهره برداری  با  )آن هم  مزورانه  تاریخ سازی 
مترجم  و  نویسنده  و  نگار  روزنامه  عنوان  به  و  دولتی  هیئت های 
؛  تحلیل گر(  نه  محلل)و  و  دالل  نقش  در  نیاز  در صورت  البته  و 
تمامی تاریخ مبارزاتی فرزندان اصیل خلق عرب همچون “محمد 
عبودی” و یاران او را در کانون فرهنگی خلق عرب و پیش از آن 
در »الجبهه الشعبیه لتحریر االحواز-عربستان« را در زیر خاکستر 

فراموشی پنهان نمایند. اینان که تمامی شهرتشان را مدیون فعاالن 
ایران”   نویسندگان  “کانون  چون  دموکراتیکی  کانون های  و  چپ 
هستند؛ علیرغم امکانات بسیار و به دلیل کیش شخصیت و خود 
شیفتگی ناشی از پشتیبانی صاحبان زر و زور و تزویر نه تنها یادی 
و نامی از “محمد عبودی” و یارانش نبردند؛ بلکه با ساده لوحی و 
وقاحت تمام یاران هم بند انان را و به طور مشخص شهید “محمود 

محمودی”)بابک( را  “ضد عرب” و “نژاد پرست” معرفی نمودند.

و شهید  )ابوطارق(  عبودی”  “محمد  یاد  شهید  و  نام  به حرمت   
فدایی خلق “محمود محمودی”)بابک( در این مقال از آوردن نام  

“این جماعت نان به نرخ روز خور” خودداری می کنم.

 به ناکسانی این چنین بی شرم فقط باید گفت : » وا مشورانید و 
رنه رازتان     بازگویم زآخر و آغازتان «.

امروز و پس از گذشت 3۹ سال از تاسیس »کانون فرهنگی خلق 
عرب« در محمره  به جرئت و به شهادت تاریخ  می توان گفت تنها 
گروهی که پس از ازادی از زندان های ستم شاهی و پیروزی انقالب 
بهمن 1357 با درک صحیح از شرایط فرهنگی، تاریخی و سیاسی  
و  روشنگری  برای  مردمی  و  پایه ای  فعالیت  به  اقدام  عرب  مردم 
تعمیق “اندیشه” و نقد عقب ماندگی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی 
در صدر  و  “کانون”  موسسین   نمود؛  اقدام  درستی  به  سامان  آن 

آن ها ستاره ای از کهکشان مقاومت خلق “محمد عبودی”  بود.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد 
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یادداشت مترجم

از پی می آید،  آن  ترجمۀ  نوشتۀ کوتاهی که  لِیک طی  ِکنی 
می خواندش  او  چنانکه  )یا  پرو  کمونیست  حزب  تالش های 
از  استفاده  و  جریان  خالف  بر  حرکت  در  لومینوسو(  سندرو 
فضاهای مورد غفلت حکومت جهت نفوذ به آن ها، کسب درجاتی از 
ابتکار عمل و تدارک جنگ خلق را از زاویه ای متفاوت مورد بررسی 

قرار می دهد. نویسنده در پاراگرافی از مقاله می نویسد:

این ماهّیت تضادآمیز در آن تجلّی  از مواردی که  »... یکی 
می         یابد، زمانی است که طبقات حاکم در پی ایجاد نهادهای جدید 
یا  و  نساخته           استوار  را  نهادها  این  ادارة  نحوة  هنوز  ولی  هستند، 
پرسنل مورد نیاز برای این کار را پرورش نداده                  اند. دانشگاه هوامانگا 
در سال         های 1۹60 دقیقًا چنین نهادی بود و بدین ترتیب سندرو 
توانست به         درون آن نفوذ یافته و حتی برای مّدتی کنترل آن را در 
اختیار بگیرد. بُعد مسافت این دانشگاه با مراکز قدرت در پرو به منزلۀ 
آن بود که دولت و همچنین دیگر سازمان های چپ         گرا که مایل 
به تمرکز مساعی خود در لیما بودند، در مواجهه با تسلّط سندرو بر 

دانشگاه هوامانگا تا حدودی دچار غفلت و ناتوانی گردند.«

همانطور که از پاراگراف باال می توان دریافت، این نوشته بر 
به  )یا  آموزشِی  نهاد  یک  به  نفوذ  برای  سندرو  مشخص  تجربۀ 
تعبیر آلتوسر، یک دستگاه ایدئولوژیک دولت( ناپایدار در منطقه ای 
دوردست و بهره بردن از این فرصت به دست آمده جهت گردآوری 
قوای انقالبی، عضوگیری، پرورش کادرها و به عبارت کلّی تر ایجاد 
و تقویت »فاکتور ذهنی« انقالبی متمرکز گردیده است. وراء آنکه 
مسائل مشخص سازمان دهی در نهادهایی از این قبیل به نوبۀ خود 
همین  در  نویسنده  چنانکه  دارد،  بحث  جای  و  است  اهمیت  حائز 
مناطق  دورافتادگی  می کند،  اشاره  نوشته  از  دیگری  جاهای  و  جا 
مسافت  بُعد  به  را  آن  صرفًا  نباید  )که  مرکز  به  نسبت  حاشیه ای 
جغرافیایی تقلیل داد( و به تبع آن عدم امکان ادغام سهل و سادة 
اهالی این مناطق در ساخت های هژمونیک بورژوازی، فرصت هایی 
سر  بر  نبرد  و  کمونیست ها  گرفتن  سنگر  و  نفوذ  برای  را  مساعد 

مواضع به وجود می آورد. 

از  اعم  حاشیه ای  مناطق  در  آمده  پدید  شکاف های  وانگهی 
حومۀ شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و مناطق روستایی، هرآینه 
یا ملل  از یک سو و مقاومت ملّت  از اعمال ستم ملّی  با درجاتی 
تحت ستم از سوی دیگر همراه شوند، به شرط »بهره برداری ماهرانۀ 
برابر  در  مستحکم تر  چه  هر  سنگرهایی  به  می توانند  انقالبیون« 
ضدحمالت دشمن و به یکی از ارکان حیاتی جنگ طوالنی مّدت 

خلق و »حرکت به سوی قدرت دوگانه« بدل گردند. 

همچنین  و  اقتصادی  توسعۀ  دولتی،  قدرت  تمرکز  ایران  در 
ابرشهرهای واقع در مرکزیت جغرافیایی  سکونت ملّت ستمگر در 
عمدتًا  که  حاشیه ای  مناطق  در  مقابل،  در  و  است  شده   فشرده 
و  نیافته تر  توسعه   اساسًا  اقتصاد  است،  ستمکش  ملل  زیستگاه 
ارگان های اعمال قدرت دولتی بالنسبه نحیف ترند. لذا تضاد میان 
ابرشهرها  میان  تضاد  و  از یک سو  ملل ستمکش  و  ملّت ستمگر 
تضاد  توسط  خود  به نوبۀ  )که  دیگر  سوی  از  حاشیه ای  مناطق  و 
اساسی جامعۀ سرمایه داری تعیین می گردند و به طور متقابل بر آن 
تاثیر می گذارند و شرایط مشخص تجلّی آن را تشکیل می دهند(، با 

یکدیگر پیوندی ناگسستنی برقرار می سازند و حل هر کدام الجرم در 
گروی حل دیگری خواهد بود. از این رو مرزبندی با ابرشهرمحوری 
دو  شووینیستی،  ایدئولوژیک  نفوذ  و  سیاسی  رویکرد  یک  به مثابۀ 
را  ایران  کمونیستی  جنبش  تفکیک  غیرقابل  وظیفۀ  یک  از  جنبه 

تشکیل می دهند. 

در  کشور ما دیری است مغفول واقع گردیدن سیستماتیک 
کانون  یک  به مثابۀ  آن  پتانسیل های  تحقیر  و  حاشیه ای  مناطق 
قاطبۀ  میان  در  مسلّط  رویکردی  به  انقالبی  فّعالیت  استراتژیِک 
نیروهای »چپ« وطنی بدل گردیده است. این »غفلت« در وهلۀ 
پارادایم  اگر«(  و  »اما  با  یا  آشکار  )حال  تاثیر  از  نمی تواند  نهایی 
شووینیستی »ایران« و پذیرش عملی زعامت فارس-شیعی به مثابۀ 

عمود خیمۀ »تمامیت ارضی وطن« برکنار بماند.

کمونیستی  جنبش  میان  در  گرایشی  به  می توان  همچنین 
در  مارکسیستی  ارتدوکسی  موضع  از  دفاع  نّیت  با  که  کرد  اشاره 
از  تن زدن  به  لیبرال-رفرمیستی،  روّیه های  از  دنباله روی  برابر 
هرگونه کنش و به تعبیر کنی لیک »چسبیدن به حس رقت انگیز 
منزه طلبی« درمی غلطد. لِیک به درستی هر دوی این رویکردهای 
انقالبی  راه گشایی  از  دور  به  فرسخ ها  را  منّزه طلبانه  و  دنباله روانه 
ابتکار عمل در سازمان دهی  به دست گرفتن  برای  مبارزة دشوار  و 
توده ها در راستای دگرگونی بنیادین وضع موجود برشمرده و توضیح 
می دهد که چگونه گونزالو در رأس حزب کمونیست پرو به هر 

دوی این رویکردهای انحرافی رایج اعالن جنگ داد.

به  قباًل  که  اینشیتیو  رولوشنری  نوشتۀ  دیگر  همچون 
فارسی ترجمه شده است، طی این مقاله نویسنده می کوشد تا خط 
آکادمیک- تفسیر  و  انقالبی  کمونیستی  تفسیر  میان  روشنی  مرز 
لیبرال از آموزه های تئوریک گرامشی ترسیم نماید. اّما همانطور که 
در باال ذکر گردید، وی در حین تاکید بر حقانیت هستۀ انقالبی و 
راهگشای آموزه های این متفکر کمونیست، گامی نیز فراتر نهاده و 
به جستجوی کاربست موفقیت آمیز این اصول تئوریک عام در یک 

تجربۀ کنکرت متأخر و دستاوردهای بی سابقۀ آن می پردازد.

به طور  که  آن  پرو ضمن  تاریخی  تجارب  لیک  کنی  به زعم 
کنکرت بر تمامی تفاسیر آکادمیک-لیبرال از اندیشۀ گرامشی خط 
بطالن می کشد، دریچه هایی کاماًل نوینی را نیز به روی ضرورت 
و  ایجاد  راستای  در  دولت  ایدئولوژیک  دستگاه های  به درون  نفوذ 
انگاره ها  از  با برخی  انقالب می گشاید. شاید  فاکتور ذهنی  تقویت 
و استدالالت ِکنی لیک موافق نباشیم، اّما قابل کتمال نیست که 
مسائل کلیدی در امر استراتژی و تاکتیک ها، سازمان دهی و به دست 
گرفتن ابتکار عمل که وی طی نوشته اش مطرح می سازد، به خوبی 
قادرند تا ذهن همۀ کسانی را که دغدغۀ شکل گیری و رشد جنبش 

کمونیستی در ایران دارند، برای مّدت ها درگیر خود نماید. 

خیزش گسترده و سیالب گون توده ها طی ماه گذشته عالوه 
سیاست  صحنۀ  بر  که  بلندمّدتی  و  کوتاه  نتایج  و  آثار  تمامی  بر 
نیز منّزه طلب در میان  ایران به جای گذاشته، گرایشات دنباله رو و 
بروز  ساخت.  مواجه  جّدی  چالشی  با  را  ایران  کمونیستی  جنبش 
حّتی  آمادگی  عدم  و  وسیع  چنان  مقیاسی  در  خیابانی  اعتراضات 
موج  این  بر  پرولتری  رهبری  اعمال  برای  کمونیست ها  حّداقلی 
گسست  عاجِل  و  مبرم  وظیفۀ  خلق،  جنبش  خروشان  و  سترگ 
همه جانبه و نوسازی جنبش کمونیستی را به خصوص در حوزه های 
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سازمان دهی، استراتژی انقالبی، کنش گری سیاسی و مشی توده ای 
در پیش روی همۀ ما قرار داده است. قطعًا این وظیفه ای بس دشوار 
و پیچیده و مستلزم صرف زمان و انرژی فراوان از سوی نیروهای 
کنکاش های  به  دست زدن  کهن،  ایده های  از  گسست  انقالبی، 
جدال های  برپایی  و  مؤثر  پراتیک  آزمون های  و  عمیق  تئوریک 
ایدئولوژیک نفس گیر است. در این مسیر دشوار گنجینۀ تجربیات 
با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  زمینۀ  در  بین الملل  پرولتاریای  غنی 
مسائل استراتژیک انقالب و گسست از رویه های بورژوا-رفرمیستی 
در گوشه گوشۀ جهان می تواند ما را در حّدادی متدولوژی برخورد با 
مسئله یاری نموده و به درک و دیدگاهی هر چه جامع تر  و دقیق تر 
در مواجهه با وظایف عاجل و اساسی پیِش رو مسلّح سازد. ترجمه و 

انتشار این اثر نیز صرفًا گامی کوچک در همین راستا است. 

ش.ا

بهمن ۹6

***

پیشگفتار آپرایزینگ

اختیار  در  امریکا  از  لِیک  ِکنی  رفیق  توسط  رو  پیش  مقالۀ 
آپرایزینگ1 قرار گرفته است. وی در این مقاله بحثی را که رفیق 
امیل ِکی. طی نوشته                  ا         ش دربارة گرامشی و مائو و مسائل مرتبط با 
بنا نهادن هژمونی خلقی و حرکت به         سوی وضعیت قدرت دوگانه باز 
کرده بود، ادامه می         دهد. کنی لیک با شرکت در این بحث و طرح 
مسئلۀ امکان یا ضرورت ایجاد »مواضع نبرد« در درون دستگاه         های 
گردآوری  امر  از  جنبۀ ضروری  به         مثابۀ یک  بورژوائی  ایدئولوژیک 
جاری  مباحثۀ  برابر  در  را  نوینی  کاماًل  حوزه         های  انقالبی،  قوای 
می         گشاید. چنانکه برشمردن ریشه         های ]سازمان دهی-م[ ِسنِدرو 
لومینوسو )حزب کمونیست پرو – راه درخشان(2 از سوی 
کنی لیک نشان می         دهد، »مواضع نبرد«-ی از این دست قادر است 
حّتی در مراحل اّولیۀ گردآوردن قوای انقالبی ایفاگر نقشی تعیین 
کننده باشد. الزم به ذکر است که تصاویر و یادداشت         های این مقاله 

توسط رولوشنری اینِشیتیو3 به متن اضافه شده است.

مقالۀ حاضر در ژوئن 2014 طی شمارة پنجم آپرایزینگ، 
نشریۀ تئوریک رولوشنری اینشیتیو منتشر گردید.

- ویراستاران آپرایزینگ

مقدمه
1 Uprising

)Partido Comunista del Perú – حزب کمونیست ) 2  
آن  به  بین المللی  و  پرو  رسانه های  که  عنوانی  با  بیشتر  را  آن  که  پرو( 
راه   -  Sendero Luminoso( لومینوسو  سندرو  یعنی  داده اند، 
درخشان( می شناسیم. نویسندۀ این مقاله نیز از همین عنوان استفاده کرده 

است.
3 Revolutionary Initiative

و  ادامه  در  گرامشی  موضعی:  جنگ  به         سوی  مقالۀ  با  امیل 
گسست از مارکسیسم- لنینیسم، گامی در آغاز روند نجات گرامشی 
از قعر سیاه         چال آکادمیای لیبرال و قرار دادن پیشروی های تئوریک 
وی در خدمت به تدوین استراتژی برای انقالب – که دیری است 
است.)1(  برداشته   – مانده  معوق  کمونیستی  بین         المللی  جنبش  در 
این که این همه مّدت به درازا کشیده تا خدمات گرامشی در این 
مسئلۀ  دارد:  داللت  مسئله  دو  بر  گیرد،  قرار  مالحظه  مورد  پرتو 
بنا به  نخست حقیقِت نظریۀ هژمونی گرامشی است؛ این حقیقت 
تحریف  یا  سوءتفسیر  در  لیبرال  آکادمیای  بی         پایان  ظاهراً  توانایی 
با  ایده ها  این  دادن  قرار  تطابق  در  به         منظور  انقالبی  ایده         های 
تصّورات کوته فکرانه و رفرمیسم ناچیز خود، ]سوِء-م[ تبیین گردیده 
و الزام به خودسانسوری گرامشی در هنگام نگارش در زندان نیز به 
این تبیین ]سوء و تحریف         آمیز-م[ مساعدت نموده است. و مسئلۀ 
که  است  بسته         ای  و  آیین         گرا4  نسبتًا  فکری  حوزة  به  معطوف  دوم 
طی چند دهۀ اخیر معّرف وضعیت تقریبًا کل جنبش بین         المللی 

کمونیستی بوده          است. ) 2(

استراتژیک  و مالحظات  دّوم  مسئلۀ  به  پرداختن  راستای  در 
انقالب، طی این نوشته به بررسی مفهوم جنگ موضعی گرامشی 
در پرتوی تجارب متأخر برپایی جنگ خلق خواهم پرداخت. از آنجا 
که در جنبش بین         المللی کمونیستی انرژی فروان و در عوض 
درایت ناچیزی به دفاع از ضرورت و استراتژی جنگ طوالنی         مّدت 
برپایی  چگونگی  درک  برای  تالش         ها  یافته،  اختصاص  خلق 
جنگ های خلق در این چند دهۀ اخیر همواره در همان گام نخست 
با نقصان مواجه گردیده اند.)3( و در نتیجه کسانی که سرگرم اشاعۀ 
بی         مایگی و ابتذاالت فضل فروشانه در رابطه جنگ          خلق هستند، در 

برپایی جنگ خلق خود عاجز مانده         اند.

گرامشی نیز مانند مائو بر نقش تعیین         کنندة فاکتور ذهنی در 
برپایی انقالب تاکید داشت. او توّجهات را به لزوم ایجاد و تدارک 
یک نیروی کمونیستی در مّدت زمان طوالنی جلب می نمود؛ نیرویی 
سازمان         یافتۀ  و  وسیع  پایگاه  یک  و  هوشیار  کادرهای  بر  مشتمل 
وضعیت  شدِن  داده  تشخیص  مساعد  هنگاِم  در  که   « توده         ای، 
بتواند وارد میدان گردد.« گرامشی به         جای اینکه به انقالب به مثابۀ 
پدیده ای عمدتًا برآمده از میان تحّوالت وضعیت عینی بنگرد، تحّول 
قدرت  تسخیر  برای  مساعد  وضعیت  خلق  کلیِد  را   ذهنی  فاکتور 
بود که  آن حد مساعد خواهد  تا  فقط  می دانست: »]وضعیت -م[ 
روحیۀ  از  سرشار  و  داشته  وجود  ذهنی-م(  )فاکتور  نیرویی  چنین 

جنگندگی باشد.«)4(

فاکتور  تحّول  چگونگی  کمونیست ها  ما  روی  پیش  مسئلۀ 
ذهنی بدان نحوی است که گرامشی از ضرورت آن سخن می         گوید. 
دستگاه         های  نه         تنها  با  تقابل  مستلزم  مسیر  این  در  برداشتن  گام 
دستگاه         های  همچنین  بلکه  بورژوایی،  حاکمیت  سرکوب         گر 
اعمال هژمونی فکری و فرهنگی حاکمیت – که آلتوسر آن         ها را 
]تقابل-م[  این  است.   – می         نامد  دولت  ایدئولوژیک  دستگاه های 
جنبه         ای تعیین         کننده از مقولۀ جنگ موضعی را تشکیل داده و باید 
همراستا با گردآوری تعداد فزاینده ای از انقالبیون و همچنین آماده 
ساختن آنان برای ادارة جامعۀ بعد از انقالب در دستور کار قرار گیرد. 

4 Doctrinaire
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این  آلتوسر  تئوری هژمونی گرامشی،  راستای نظام         مند ساختن  در 
مسئله را مورد مّداقه قرار می         دهد که با وجود آنکه عماًل هیچ جایی 
برای مبارزة طبقاِت تحِت استثمار در درون دستگاه         های سرکوب         گر 
وجود ندارد، اّما در درون دستگاه         های ایدئولوژیک دولت » مقاومت 
تضادهای  از  بهره         گیری  با  خواه  است،  قادر  استثمار  تحت  طبقات 
موجود در این دستگاه         ها و خواه با تسخیر مواضع نبرِد درون آن         ها 
در جریان مبارزه، ابزار و مجالی برای تجلّی خود در این دستگاه         ها 

بیابد.« )5(

پرو، پیش از آغاز جنگ خلق

پروفسور  روش  کمونیستی  بین         المللی  جنبش  در 
آبیمائل گوزمان5 در گردآوردن و سازمان دهی قوای انقالبی پیش 
گرفته  نادیده  به         شّدت  سال1۹80  در  پرو  خلق  جنگ  برپایی  از 
نام صدر گونزالو شناخته  با  بیشتر  ما  نزد  )که  شده است. گوزمان 
می         شود( در سال 1۹62 به         عنوان استاد فلسفه در دانشگاه ملّی 
شد.  به         کار  مشغول  آیاکوچو7  در  هوامانگا6  ِد  سن         کریستوبال 
این دانشگاه تازه تاسیس جزئی از برنامۀ مدرن         سازی ناسیونالیستی 
حکومت پرو محسوب می         شد که اهّمیتی شایان برای امر آموزش 
و  انتخابات  در  احزاب چپ         گرای طرفدار شرکت  نظر  از  بود.  قائل 
الی   1۹68 سال های  )طی  حاکم  نظامی  دیکتاتوری  همچنین 
برای  راهی  آموزش  امر  کلّی  به         طور  و  دانشگاه         ها  ایجاد   ،)1۹80
تقابل با بی         ثباتی و فالکت در مناطق حاشیه         ای بود. در پرو قدرت 
در  به خصوص  شهرها،  از  معدودی  در  اقتصادی  توسعۀ  و  دولتی 
غفلت حکومت  از  مثال صادقی           آیاکوچو  منطقۀ  بود.  متمرکز  لیما 
ِکچوا8 سخن می         گویند،  زبان  به  که  آن  و سکنۀ سرخ پوست  بود، 
نمی         توانستند به         سهولت در ساخت         های هژمونیک جامعۀ پرو ادغام 
در  آموزش  گسترش  بودند،  قدرت  مرکز  در  که  آنان  برای  شوند. 
این جمعیت را تحت  از طریق آن،  تا  مناطق حاشیه         ای راهی بود 
شمول هژمونی ایدئولوژیک بورژوائی درآورند. در این ]راهکار-م[ 
عنصری دال بر استمرار مأموریت کذایی کاشف/فاتحان۹ اسپانیایی 
قرن شانزدهم برای »متمدن ساختن« سرخپوست         ها توسط طبقۀ 

حاکم سفیدپوست و مستیزو10 به چشم می         خورد. )6(

این دانشگاه تازه         تاسیس به گوزمان و رفقایش فرصت داد تا 
به         طور فزاینده سررشتۀ امور را در دست گرفته و از دانشگاه به عنوان 
مرکزی برای عضوگیری سندرو لومینوسو بهره ببرند. آموزش 
را  و جوامع         شان  بهبود وضع خود  برای  دهقاناِن جوان فرصتی  به 
رساندن  پایان  به  علیرغم  آنان  وسیع  اکثریت  اّما  می داد،  وعده 
از  عاری  را  و وضع جوامع         شان  فقر  در  را  تحصیل، همچنان خود 

5 Abimael Gúzman
6  Universidad Nacional de San Cristóbol de Huamanga
7 Ayacucho
8 Quechua
9 Conquistadores
106 Mestizo.دورگۀ سفیدپوست و سرخپوست

هرگونه بهبود می         یافتند. این تضاد ساختِی ذاتی11 – که گرامشی آن 
را بیشتر تضادی ارگانیک می         دانست تا تضادی متالقی12 – بستری 
وسیع برای سندرو لومینوسو فراهم ساخت تا قادر گردد کسانی 
را که امیدهای شان به سیستم بر اثر وعده         های دروغین آموزش بر 
باد رفته بود، به         سوی خود جذب نماید. خطابه         های فلسفی شورانگیز 
که  تضادهایی  از  تاریخی  ماتریالیستی  شرح  یک  که  گوزمان 
دانشجویاِن دهقان با آن مواجه بودند، ارائه می         داد و این تضادها را 
در چارچوبۀ آنتاگونیسم         های بزرگ         تر سرمایه         داری در مقیاس جهانی 
می         گنجانید، به جذب اعضاء و کادرهای اولّیۀ سندرو          منتج گردید؛ 
تا زمینه ساز آغاز جنگ  تازه         نفسی که می         رفتند  اعضاء و کادرهای 

خلق باشند.)7(

گوزمان این دانشجویان پرشور را سازمان داد تا به تحقیق در 
محاّلت فقیرنشین و سازمان دهی ساکنان آن         ها بپردازند. خبرنگاری 

به اسم گوستاوو گوریتی13 تالش         های گوزمان در دانشگاه در این 
رابطه را چنین توصیف می         کند:

از دانشگاه برای عضوگیری،  » هدف او روشن بود: استفاده 
آموزش، سازمان دهی و مساعدت مالی به رشد کادرهای کمونیست. 
به دائر نمودن یک مرکز تربیت معلّم  را ترغیب  گوزمان دانشگاه 
نمود که کارکنان آن را غالبًا اعضاء یا طرفداران حزب کمونیست 
در          آمده  به عضویت  زودتر  که  دانشجویانی  آن  می         دادند.  تشکیل 
بودند، راه ایده         آلی را به         سوی ارتباط         گیری با شهرهای          خود و سکنۀ 

11 Structural contradiction
12 Conjunctural
13 Gustavo Gorriti
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آن         ها می         گشودند. بسیاری به خانه باز می         گشتند تا زمینه را برای 
کار انقالبی فراهم کنند.« )8(

سن         کریستوبال  ملّی  دانشگاه  در  گوزمان  تالش         های 
ِد هوامانگا صرفًا به نفوذ ایدئولوژیک کمونیستی در مفهوم عام 
آن منتج نگردید. کمونیست         ها موفق شدند در درون یک دستگاه 
از  دور  و  نگرفته  شکل  کامل  به         طور  هنوز  که  دولت  ایدئولوژیک 
مراکز قدرت بود، جای پای محکمی به         دست آورند و سرانجام به 
گوریتی  درآورند«.  خود  تسخیر  به  را  نبرد  مواضع   « آلتوسر  قول 
اوایل دهۀ 70 را عماًل  اواخر دهۀ 60 و  هوامانگا در  دانشگاه 
در  سندرو  می         کند.  توصیف  لومینوسو  سندرو  کنترل  تحت 
خوراک  و  خورد  مکان،  و  جا  جمله  از  دانشجویان  روزمرة  زندگی 
دانشگاه  این  در  حزب  رهبران  اکثر  و  بود  درگیر  اداری  امور  و 
سازمانی  کنترل  از  ترکیبی  ترتیب  بدین  و  می         کردند.  تدریس 

لحاظ  از  گردید.  تامین  سندرو  اعضاء  برای  ایدئولوژیک  نفوذ  و 
به  نسبت  گوزمان  هوشمندانۀ  بی         اعتنایی  تاکتیکی،  و  استراتژیک 
ساخت  قادر  را  سندرو  بورژوایی،  سیاسی  سازمان         های  و  رویه         ها 
عنوان  گوریتی  آورد.  به         دست  را  باال  دست  وضعیت         ها،  اکثر  در  تا 
می         کند که سندرو از کنترل سازمانی خود برای تصفیۀ مخالفین 
قول  نقل  گوزمان  از  و  جست،  بهره  دانشگاه  از  ایدئولوژیک         اش 
می         آورد که » یا شما از قدرت استفاده می         کنید و یا از آن علیه شما 

استفاده می         کنند.« )۹(

دولت  جاه         طلبی  چگونه  که  بود  دریافته  گوزمان  به         عالوه 
مناطق  به  معلّمان  بیشتِر  چه  هر  تعداد  اعزام  در  پرو  بورژوائی 
حاشیه         ای را علیه خود دولت به         کار گیرد. کسانی که توسط سندرو 
می         دیدند،  آموزش  هوامانگا  دانشگاه  معلّم  تربیت  مرکز  در 
روستایی  مناطق  سراسر  دهات  و  شهرک         ها  به  معلّم  عنوان  به 
فرستاده می         شدند، و بدین         ترتیب سندرو را از توانایی قاطعی برای 
سازمان         دهی دهقانان در اقصاء نقاط آیاکوچو برخوردار می ساختند. 
سندرو اهمیت مواضع قدرت برای نفوذ در بین مردم و جلب آن         ها 
به         سوی خود را دریافته بود، و بدین         سان از احترام دهقانان آیاکوچو 
به معلّمانی که به جوامع         شان می         رفتند، بهره می                  جست. دانشجویان 
دانشگاه نیز زمینه را برای تحقیقات اجتماعی و برقراری روابط با 
توده         ها فراهم می         ساختند. تمام این         ها سندرو را قادر می         ساخت تا 
با داشتن کادرهایی آزموده، پایگاه توده         ای مستحکم و سازمان دهی 

زیرزمینی، جنگ خلق را برپا نماید.

البته شکننده بود و  کنترل سندرو بر دانشگاه هوامانگا 
یافتن سازمان         های  باال  اثر دسِت  بر  اواسط دهۀ 1۹70 عمدتًا  در 
نه  به هر حال هدف کمونیست         ها  میان رفت.  از  رقیب  چپ         گرای 
ایدئولوژیک  دستگاه         های  درون  در  مواضع  معدودی  به  چسبیدن 
موّقتی  دست یابی  فرصت           شمردن  مغتنم  بلکه  بورژوائی،  دولت 
قوا  به گردآوردن  آن ها در خدمت  از  بردن  بهره  و  این مواضع  به 
از  برای انقالب است. عمل کردن بر چنین مبنایی دیر یا زود به 
انقالبی  سازمان  تکوین  در عوض  اّما  مذکور،  مواضع  دادن  دست 
منجر خواهد شد؛ در عوض چسبیدن به مواضع درون دستگاه         های 

ظاهراً این دو مرد عالوه بر سوی کمِ چشمان، خوش پوشی و موهای ُپرپشت، مشابهت های دیگری هم دارند. هر دو احزابی کمونیست را 
در دوره های پویای رشد و طغیان، رهبری و بنا کردند. همانطور که کنی لیک می گوید ما نزد هر دو مفاهیم استراتژیک یکسانی می یابیم.
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ایدئولوژیک دولت حاصلی          به جز تبدیل شدن ]کمونیست         ها- م[ به 
زائده ای چپ بر هژمونی بورژوائی – که نمونه         هایش امروزه به         وفور 

یافت می         شود – در بر نخواهد داشت.

با این حال حّتی بعد از آغاز جنگ خلق، سندرو به بهره          بردن 
از فرصت         ها برای رسوخ به دستگاه         های ایدئولوژیک دولت و به         طور 
داد.  ادامه  پایدار  ایدئولوژیک  برپا ساختن یک ضدهژمونی  کلّی         تر 
مایکل اسمیِت14 خبرنگار خاطر نشان می         کند که » تنها در آخرین 
سال زمامداری گارسیا ]1۹8۹ تا 1۹۹0[ ، سندرو یکصد معلم را در 
نموده  لیما[ مستقر   [ بزرگراه مرکزی  امتداد  افتادة  پرت  زاغه         های 
بدین  زمان  آن  در  ِسوّیانو15  تارزونا  گابریل  سابق  دادستان  بود.« 
اشاره کرد که » کودکان نقطۀ تمرکز جّدی مساعی آموزشی برای 
قیام          هستند، که فرصت آماده ساختن نسل بعدی کادرها را نصیب 
سندرو نموده اند و این نشان دهندة چشم         انداز بلندمّدت سازمان         دهی 

]آن حزب-م[ را نشان می دهد«.)10(

پیامدها

تجربۀ سندرو در امر تدارک پیش از آغاز جنگ خلق نشان 
دولِت  ایدئولوژیک  دستگاه         های  به         درون  مطلوب  نفوذ  که  می         دهد 
بورژوازی و بهره         گیری از آن         ها روشی تعیین         کننده برای گردآوردی 
قوای انقالبی است. وانگهی، سه فقره از چهار جنگ خلقی که در 
خود  از  پیروی  به  را  توده         ها  از  توجّهی  قابل  شمار  اخیر  دهه         های 
جلب نموده و به تهدیدی جّدی برای قدرت دولتی بورژوایی مبدل 
اّولیۀ خود را به         واسطۀ مواضعی در  شده         اند، ال         اقل بخشی از قوای 
بر نمونۀ  بورژوایی فراهم ساختند. عالوه  درون نهادهای آموزشی 
دانشگاه  مدّرس   1۹60 دهۀ  در  سیسون16  ماریا  خوزه  سندرو، 
فیلیپین بود و بخش عمدة هستۀ رهبری اولیۀ حزب کمونیست 
فیلیپین را از میان دانشجویان خود جلب نمود؛ همچنین پراچاندا17 
و دیگر اعضای رهبری حزب کمونیست نپال )مائوئیست( 
نیز آموزگاران مناطقی بودند که اّولین شعله         های آتش جنگ خلق 

در نپال از آنجا زبانه کشید.

وضعیت دانشگاه هوامانگا در دهۀ 1۹60 شاید یک نمونۀ 
مطلوِب بی         همتا و غیر         قابل تکرار باشد، اما درس         های بسیار مّهمی را 
به ما عرضه می         دارد: اول اینکه آلتوسر در تاکید بر ماهیت تضادآمیز 
مواردی  از  یکی  بود.  محق  کاماًل  دولت  ایدئولوژیک  دستگاه         های 
که  است  زمانی  می         یابد،  تجلّی  آن  در  تضادآمیز  ماهّیت  این  که 
طبقات حاکم در پی ایجاد نهادهای جدید هستند، ولی هنوز نحوة 
ادارة آن ها را استوار نساخته          و یا پرسنل مورد نیاز برای این کار را 
دقیقًا   1۹60 سال         های  در  هوامانگا  دانشگاه  نداده                  اند.  پرورش 
چنین نهادی بود و بدین ترتیب سندرو توانست به         درون آن نفوذ 
یافته و حتی برای مّدتی کنترل آن را در اختیار بگیرد. بُعد مسافت 
و  دولت  که  بود  آن  به منزلۀ  پرو  در  قدرت  مراکز  با  دانشگاه  این 
همچنین دیگر سازمان های چپ         گرا که مایل به تمرکز مساعی خود 
در لیما بودند، در مواجهه با تسلّط سندرو بر دانشگاه هوامانگا 
14 Michael Smith
15 Gabriela Tarazona-Sevillano 
16 Jose Maria Sison
17 Prachanda

تا حدودی دچار غفلت و ناتوانی گردند.

ایدئولوژیک  دستگاه         های  تضادآمیز  ماهیت  از  آلتوسر  تعریف 
و  در خالل حرکت  هژمونی  که  دارد  اشاره  واقعیت  این  به  دولت 
از نو شکل بگیرد و  توسعۀ مداوم سرمایه         داری می         بایست مستمراً 
فلسفۀ  انگاره         های محوری  برپا گردد. در همین حین که می         توان 
بورژوایی که در طول زمان پابرجا مانده         اند، تشخیص داد، اّما هیچ 
ایدئولوژِی حاکمۀ بالتغییری وجود ندارد که به صورت منجمد و از 
طریق دستگاه های ایدئولوژیک دولت در میان توده         ها توزیع شود؛ 
بالعکس، ایدئولوژی         ها گفتمان         های مداومًا در حال تغییری هستند 
که با توّجه به ضرورت         هایی که در برابر طبقۀ حاکم قرار می         گیرند، 
قالب         ریزی و از نو قالب         ریزی می گردند. این روند به طور فزاینده ای 
قادر گردیده است حّتی چالش         های پیِش روی حاکمیت بورژوایی 
مثال،  برای  نماید.  ادغام  هژمونی  اعماِل  پیکرة  خود  در  دقیقًا  را 
شورش فرهنگی سال های 1۹60 در ایاالت مّتحده تا حد زیادی در 
فرهنگ سرمایه         داری به همکاری پذیرفته شد و در آن ادغام گردید. 
دربارة  خود  گیرای  تاریخ         نگاری  در  مارتین18  والدو  و  بلوم  جاشوا 
حزب پلنگ های سیاه1۹ شرح می دهند که بر روند اضمحالل 
پلنگ         ها، عماًل امتیازات ]اعطایی از سوی- م[ طبقۀ حاکم از تاثیر 
دهۀ  اوایل  در  بود.  برخوردار  به سرکوب  نسبت  بیشتری  به         مراتب 
ایاالت  در سراسر  سیاهان  مطالعات  دپارتمان های  ایجاد  با   1۹70
مّتحده و تبعیض مثبت20، استخدام دولتی سیاهان و ازدیاد مقامات 
تحت  هم  )آن  سیاهان  متوسط  طبقۀ  به  که  سیاه         پوست  انتخابی 
زمامداری نیکسون و نه کس دیگر( امکان دسترسی هر چه بیشتر 
مّتحدین  فزاینده  شکلی  به  پلنگ         ها  می         داد،  را  قدرت  مواضع  به 
آنجا  دادند.  از دست  را  آنان  و حمایت وسیع  طبقۀ متوسطی خود 
عماًل  و  انجامیده  به شکست  پلنگ ها  نابودی  برای  که سرکوب 
جایگاه و درجۀ حمایت وسیع از آن ها را ترفیع داده بود، امتیازات و 

به همکاری پذیرفته شدن مؤثر واقع شد.)11(

ادغام  برای  سرمایه         داری  فزایندة  توانایی  بسیاری  رو  این  از 
هژمونی  درون  حاکمیت اش          در  روی  پیش  چالش         های  نمودن 
اپوزوسیون  در خلع سالح کردن  آن  توانایی مطلق  را هم ارز  خود 
طبقات  برای  عمومًا  تک         بعدی  دیدگاه  این  می آورند.  به حساب 
میانی که بسیار بیشتر مستعد پذیرش امتیازات و همکاری هستند، 
محوریتی ویژه قائل شده و از تشخیص بُعد دیگر تضاد در می         ماند. 
به         طور مستمر  آنکه هژمونی می         بایست  به  نظر  اّما علی الخصوص 
تجدید شکل یابد، همواره شکاف         هایی برای کمونیست         ها به         وجود 
ایدئولوژیک  دستگاه         های  درون  موضعی  جنگ های  از  تا  می         آید 
دولت پیروز بیرون بیایند. فی الواقع، در آن تالقی هایی که محتوا و 
اَشکاِل هژمونی در حال بازسازی هستند، دیوار اندرونی هژمونی از 
هر کجای دیگر نفوذپذیرتر است. شایان ذکر است که دورة تدارک، 
آغاز و گسترش جنگ خلق در پرو توسط سندرو لومینوسو در 
بودن  قدرت  در  با  مقارن   1۹80 دهۀ  اوایل  و   1۹70 دهۀ  طول 

دولت         های چپ         گرایی بود که رفرم         های اجتماعی وضع می         نمودند.

دوم و در ارتباط با این نکتۀ اخیرالذکر: وقتی آنارشی سرمایه و 
18 Joshua Bloom and Waldo Martin
19 Black Panther Party
20 Affirmative action 
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تالش         های طبقۀ حاکم برای تجدید پیکربندی ساختاری در جامعه، 
بخش هایی از توده         های اصلی21 را در وضعیتی ناپایدار در رابطه با 
برای  شرایط  عمومًا  می         دهد،  قرار  اجتماعی         شان  موقیعت  و  طبقه 
پذیرا  را  کمونیستی  ایدئولوژیک  ضدهژمونِی  بخش  ها  این  اینکه 
شوند، در پخته         ترین حالت قرار دارد. دهقانان جوان در دانشگاه 
هوامانگا از طریق تحصیالت آماده می شدند تا پذیرای آینده         ای 
به         معنای  جز  سرمایه         داری  مناسبات  واقعیت  اما  باشند،  درخشان         تر 
عبث بودن این انتظارات نبود. با این وجود تجربۀ دانشگاه اگر نه 
موضع طبقاتی، الاقل موضع اجتماعی و دیدگاه          آن         ها را به شکل 
مجال  کمونیستی  ایدئولوژی  به  و  ساخت  دگرگون  توجهی  قابل 

 داد تا ]در میان توده         ها-م[ جای پایی به دست آورد. گذشته از آن، 
قوی         ترین پایگاه حمایت شهری سندرو در میان ساکنان زاغه         ها 
که  می دادند  تشکیل  دهقانانی  را  زاغه ها  این  جمعیت  اغلب   بود. 
پروسۀ  دستخوش  و  گردیده  پرولتریزه  آمده،  حاشیه ای  مناطق  از 
شهری شدن با تمام فقر و فاقه         اش شده بودند. دقیقًا در این شرایط 
را  مساعی          خود  به  اقبال  میزان  بیشترین  سندرو  که  بود  ناپایدار 

می یافت. محقق سیاسی سینتیا مک         کلینتاش می         گوید:

فرزندان  درخشان  راه  رزمندگان  اتفاق  به  قریب  اکثریت   «
اولین اعضای خانواده         شان هستند  از  دهقانان کوهستان         ها و یکی 
که تحصیالت متوسطه را تمام می         کنند و حّتی به دانشگاه می         روند؛ 
سپس انتظارات آن         ها به دِر بسته می         خورد، به سبب نابرابری         های 
موجود در جامعۀ پرو دچار یأس و پوچی می         گردند، و نه در دنیای 
سنتی والدین شان در آند احساس راحتی می         کنند و نه در عالم غربی 

شهر.«)12(

ترم ( 1 این  مارکسیستی  کالسیک های  در   Basic masses  21
دارند،  خلق  جبهۀ  در  تعیین کنندۀ  نقشی  که  عمده  اجتماعی  طبقات  به 
و  نیمه پرولتاریا  یعنی  متحدینش  نزدیک ترین  و  پرولتاریا  مشخص  به طور 

خرده بورژوازی زحمتکش شهر و روستا اتالق می گردد.

پرو  نمونۀ  به         مانند  شوند،  ترکیب  هم  با  فاکتور  دو  این  گاه  هر 
حاکم  طبقات  که  می         سازند  فّرار  و  متغّیر  پیش  از  بیش  معجونی 
برای اعمال کنترل بر آن کار آسانی در پیش نخواهند داشت. این         ها 
انواع وضعیت         هایی هستند که کمونیست         ها باید فّعاالنه انتظارشان 
را بکشند و در پی کار بلندمّدت برای بهره         گیری از آن         ها باشند. در 
امریکای امروز، یک رفرم وسیع در زمینۀ مهاجرت می         تواند دربردارندة 
وضعیت  تغییر  برای  غیرقانونی  مهاجران  که  باشد  خواسته  این 
آموزشی  کالس         های  قانونی،  به  غیرقانونی-م[  ]از  مهاجرت         شان 
آمریکانیزاسیون  بگذرانند.)همان  را  شهروندی  و  انگلیسی  زبان 
برون  سر  ستمدیده  محالت  در  که  خصوصی22  مدارس  کذایی( 

مراکز  خصوصی سازی  برنامۀ  کلّیت  از  بخشی  گرچه  آورده         اند، 
گتوهای  توده         های ساکن  از  بزرگی  بخش         های  و  آموزشی هستند 
از  بدتر  روز  فرتوت و هر  به حضور در مدارس عمومی  را  شهری 
دیروز ناچار می سازند، بالقّوه می         توانند برای کسب استقالل بیشتر 
و تأمین بودجه از دولت به نحوی زیرکانه مورد استفاده قرار گیرند. 
برنامه         های آموزشی در زندان         ها و به همان ترتیب برنامه         های تربیت 
شغلی و تحصیلی برای زندانیان سابق، مواردی هستند که در آن         ها 
توده         های اصلی از فرصتی هر چند محدود در زمینۀ فّعالیت فکری و 
آموزشِی نهادی برخوردار می         گردند. این         ها تنها نمونه         هایی از          موارد 
نهادهای  به  می         توانند  کمونیست         ها  آن         ها  که طی  هستند  ممکنی 
آموزشی بورژوایی نفوذ یابند و از آن         ها برای تربیت توده         های اصلی 

و عضو گیری از میان آنان استفاده کنند.

دستگاه         های  از  استفاده  برای  متفرقه23  افراد  مساعی  سوم، 
انقالبی  قوای  گردآوری  راستای  در  بورژوایی  دولت  ایدئولوژیک 
این  ]که  است  الزامی  بلکه  باشد،  داشته  بر  در  توفیقی  نمی تواند 
22 Charter schools
23 Disparate individuals

»فاکتور ذهنی«

سهولت  و  سادگی  به  توده ها 
آنها  نمی گیرند.  به دست  اسلحه 
احتیاط،  و  با دّقت  را  کار  این 
و  منطقی  توضیح  به واسطۀ 
منسجم در خصوص چرائی رنجی 
مّتحمل  عمرشان  درازای  در  که 
شده اند، با هشیاری حّدادی شده 
خود  طبقاتی  دشمنان  به  نسبت 
برنامه ای  داشتن  دست  در  با  و 
برای فائق آمدن بر این دشمنان و 
انجام  آتی  جامعۀ  از  چشم اندازی 

می دهند.

متشکلۀ  عناصر  از  بخشی  اینها 
تکامل  و  هستند  ذهنی  فاکتور 
فاکتور ذهنی برای برپایی و تکامل 

جنگ خلق الزامی است.
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رهبری  تحت  جامع  استراتژی  یک  از  بخشی  به  مساعی-م[ 
تقویت  و  ایجاد  با  تاکتیکی  و  استراتژیک  به         لحاظ  که  کمونیستی 
فاکتور ذهنی به         منظور تسخیر قدرت دولتی مرتبط است، بدل گردد. 
رادیکال در  ایده های  با  نافرجام روشنفکرانی  از تالش           نمونه         هایی 
بخشیدن  تحّقق  برای  دانشگاه         ها  درون  نهادی  مواضع  از  استفاده 
با  دانشجویان  میان  در  ارگانیک«  »روشنفکران  از  درک شان  به 
زمینۀ طبقه کارگری، پیش روی ما قرار دارد.)13( مرکز مطالعات 
فرهنگی بیرمنگام24 یکی از این نمونه         ها بود که در همین حین 
باال تولید می         کرد و احتمااًل  با کیفیت  که تحقیقات و تحلیل         های 
منشاء پاره         ای تاثیرات مثبت بر دانشجویان بود، اّما در واقع انفصال 
این مرکز از هرگونه استراتژی یا سازمان دهی انقالبی، چالش         گری 
اغماض  قابل  مسئله ای  به  را  سرمایه         داری  حاکمیت  قبال  در  آن 
از  کثیری  تعداد  اخیر  دهه         های  در  همچنین  می         ساخت.  مبّدل 
به  مّتحده  ایاالت  در  انقالبی  ایده های  دارای  فّعالین  و  رادیکال         ها 
فعالیت فرهنگی و آموزشی در جوامع ستمدیده روی آورده         اند. این          
فعالیت ها اگر به         جای تبدیل شدن به چیزهایی در خود، در خدمت 
به ایجاد و تقویت سازمان انقالبی قرار گرفته و وارد میدان جدال 
با دولت بورژوایی می         شدند، می         توانستند به نتیجه ای کیفیتًا متمایز 
نسبت به وضع فعلی         شان – یعنی عقب         نشینی عملی به رفرمیسم 

– دست یابند.

در واقع هرگونه تالش برای نفوذ به دیوار اندرونِی هژمونی 
اگر جزئی از یک استراتژی جامع انقالبی نباشد و افراد درگیر در 

24 Birmingham Center for Cultural Studies

اصلی  توده         های  و  پیشگام  کمونیستی  رهبری  با  ارتباط  فاقد  آن 
تشکیل دهندة ستون فقرات انقالب باشند، محکوم به شکست است. 
به         مثابۀ یک  دانشگاه هوامانگا همواره  سندرو در  تالش         های 
ابزار و نه مقصدی نهایی در نظر گرفته می         شد. هدف هرگز نه حفظ 
مواضع تدریسی و مدیریتی و یا ارتقاء وضع ستمدیدگان در چارچوبۀ 
و  کادرها  جذب  برای  مواضع  این  از  استفاده  بلکه  موجود،  وضع 
سازمان دهی پایگاه توده         ای به واسطۀ این کادرها بود؛ پایگاه توده         ای 

که الزمۀ برپایی جنگ خلق است.

رویکرد  دولت  ایدئولوژیک  دستگاه         های  درون  به  رسوخ 
تضادهای  بر  تمرکز  برای  کافی  افراد  تعداد  وقف  و  طوالنی         مّدت 
ارگانیک )ساختی( را می         طلبد و نه صرفًا جنبش سازی در این گوشه 
و  متالقی  وضعیت         های  با  رابطه  در  ترویج  و  تبلیغ  گوشه،  آن  و 
وضعیت  به  متالقی  وضعیت  یک  از  معدود  نیروهای  جابجایی  یا 
در  پیکربندی  تجدید  دربرگیرندة  روند  این  و  بعدی.  متالقی 
استراتژی، تاکتیک         ها، و صف         آرایی کمونیست         ها و به         مثابۀ گسستی 
از  جنبش کمونیستی بین         المللی، پس  فعالیت         های  از  اساسی 

شکست سوسیالیسم در چین است.

مالحظات بیشتر

و تمامی این بحث ها مسائل بیشتری را در مقابل استراتژی 

عاجز  خود  خلق  جنگ  برپایی  در  هستند،  خلق  جنگ  رابطه  در  فضل فروشانه  ابتذاالت  و  بی مایگی  اشاعۀ  سرگرم  که  »کسانی 
مانده اند.« در سال های اخیر موجی از این فضل فروشی ها دربارۀ جنگ خلق را از سوی گروه های مختلف به خصوص در کشورهای 
امپریالیستی شاهد بوده ایم. اما در رابطه با تکامل فاکتور ذهنی برای برپایی عملی جنگ خلق چه می گذرد؟ نظریۀ گردآوری قوای 
انقالبی کجاست؟ کنی لیک معتقد است که در این رابطه، تجربۀ سندرو لومینوسو بینش قابل مالحظه ای را به ما عرضه می دارد.
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انقالبی مطرح می سازد. اِمیل به درستی ضرورت مطالعۀ استحکامات 
دفاعی ایدئولوژیک و فرهنگی بورژوازی را مورد اشاره قرار می         دهد 
و در ادامه اذعان می دارد که جنگ موضعی یک ضرورت است و 
از این رو نیاز است که در جستجوی شکاف هایی در درون جامعۀ 
مدنی باشیم تا در آن ها سنگر بگیریم؛ پس از تعیین موقعیت این 
ساختن  برپا  طریق  از  نهادها  آن  »فروپاشاندن  از  امیل  شکاف ها، 

قدرت دوگانۀ طبقات خلقی«)14( سخن می         گوید.

نهادهای  در  موقتش  پای  جای  از  سندرو  جستن  بهره 
بورژوایی ماهیتًا بیشتر جنبه ای پراگماتیک – به         مثابۀ          زمینه         ای برای 
در  برپایی جنگ خلق  برای  دادن تالش ها  سازمان  و  عضوگیری 
آینده – داشت. این فی         نفسه به         هیچ وجه نادرست نبود و در واقع 
کاماًل هم مبتکرانه بود، اما شاید نیاز است که از این استفادة بیشتر 

پراگماتیک          فراتر رفت.

پافشاری لنین در چه باید کرد؟ بر نیاز به بردن آگاهی طبقاتی 
»از بیرون« – یعنی اینکه آگاهی طبقاتی به         طور خودبه خودی از درون 
مبارزات روزمره بوجود نمی         آید – اغلب کوته         بینانه، مالنقطی         وار و 
ابلهانه تفسیر گردیده است: بدین نحو که کمونیست         ها باید بیرون از 
مواضع موجود در محل         های کار، دانشگاه         ها و غیره بمانند. تفسیری 
به         واسطۀ  انقالبی  منّزه         طلبی  نوعی  حفظ  برای  کوشش  مالزم  که 
درست  است.  بوده  بورژوایی  نهادهای  به  ورود  خطرات  از  پرهیز 
است که انقالبیون بسیاری با بهترین نّیت         ها خود را به یک کرسی 
استادی فروخته         اند؛ اّما ما اگر جداً می         خواهیم بر سر قدرت بجنگیم، 
و  باشیم  داشته  این خطرها  با  برای مواجهه  بیشتری  آمادگی  باید 

چسبیدن به حِس رّقت         انگیِز منّزه         طلبی را کنار بگذاریم.

اگر کمونیست         ها بخشی از نیروی خود را در راستای پیروزی 
در جنگ         های موضعی درون دستگاه های ایدئولوژیک دولِت طبقۀ 
علیه  پیکار  برای  بیشتری  بسیار  توانایی  از  دارند،  مصروف  حاکم 
مواضع  این  شد.  خواهند  برخوردار  بورژوایی  ایدئولوژیک  هژمونی 
به کمونیست ها جمعیت بسیار وسیع تری برای مخاطب قرار دادن، 
نزدیکی بیشتر با جدل         ها و تضادهای درون دستگاه         های ایدئولوژیک 
دولت، شرایطی مناسب برای سازمان دهی توده ها از موضع قدرت، 
درجاتی محدود از مشروعیت برای ایده         ها و حفاظت از مواضع شان 
کمونیست ها  که  اخیرالذکر هر کجا  مزّیت  این  می دارد.  را عرضه 
آن چیزی  دقیقًا  ببرند)که  را  بهره  نهایت  اختیارشان  در  مواضِع  از 
نهادهای هژمونی  زوائد چِپ  به  انجام دهند، وگرنه  باید  است که 
ایدئولوژیک بورژوایی تبدیل خواهند گردید(، به سرعت مورد هجمه 
بورژوازی  آن  در  که  را  باید وضعیتی  ما  البته  گردید.  خواهد  واقع 
اجباراً به سانسور و اخراج کمونیست         ها از مواضع نهادی شان متوسل 
می         شود، خوش         آمد بگوییم؛ چرا که این رویداد به طور بالقّوه می تواند 
در جهت پیش برد دیالکتیک انقالب/ضدانقالب/دوباره انقالب مورد 
به  یافتن  وانگهی دست  قرار گیرد.  انقالبیون  ماهرانۀ  بهره برداری 
زمینۀ  می         تواند  دولت  ایدئولوژیک  دستگاه         های  درون  در  مواضعی 
بسیار مطلوب تری را برای برپایی مبارزه در قلمروی ایده         ها فراهم 
انداختن دروغ         پردازی مفرط  تا  و  از تک  این قضیه  سازد. مصداق 
به         طور  است؛  اخیر  آکادمیِک  انتشارات  توسط  چین  انقالب  دربارة 
نمونه آیا مائو واقعًا یک هیوال بود؟ پاسخ آکادمیک به مائو، داستان 

ناشناخته به         قلم چان و هالیدی25، مبارزه بر سر گذشتۀ چین26 نوشتۀ 
یک  در  تحّول  و  زندگی  ناشناخته:  فرهنگی  انقالب  یا  گائو  موبو 
از  بیش  عمومی  فضای  در  هان  ُدن         پین  قلم  به  چینی27  روستای 
تبلیغاتی  کارزار  رِد  جهت  در  کمونیستی  سازمان         های  تالش         های 

ضد کمونیستی طی چندین دهۀ اخیر کارا بوده         اند.

آگاهی  آوردن  برای  قبیل  این  از  تالش         هایی  به عالوه 
عجب  دولت)آه  ایدئولوژیک  دستگاه های  »دروِن«  از  طبقاتی 
بعد  ادارة جامعۀ  برای  بهتر  بسیار  را در موضعی  پرولتاریا  بدعتی(، 
اینکه دیکتاتوری         های پرولتری  به  انقالب قرار خواهد داد. نظر  از 
با  همزیستی  زمینۀ  در  مسئله(  گرفتن  دست         کم  )به         واسطۀ  پیشین 
نداشتند،  مطلوبی  عملکرد  آن  ساختن  دگرگون  و  خرده         بورژوازی 
تجربۀ ]حضور و فعالیت-م[ در بخش         های نزدیک به روشنفکران، 
تکرار  عدم  راستای  در  آن         ها  احترام  جلب  و  نهادهای شان  درون 
اشتباهات گذشته بسیار تعیین کننده است. در این خصوص، مسائل 
اهّمیت  از  است  ممکن  بعضًا  سیاسی«  »خط  با  مرتبط  انتزاعی 
کم         تری برخوردار باشند تا تجربۀ کنکرت. لنین در همین حین که 
و   – داشت  پایه         ای  اختالفات سیاسی  لوناچارسکی  با  طی سال         ها 
این حال  با   – بود  قائل  آموزش  برای  باالیی که  اهّمیت  با وجود 
لوناچارسکی را به         سمت کمیسر روشنگری )آموزش( منصوب نمود. 
لوناچارسکی در دهۀ 1۹20 به         نحوی استثنایی مهارت خود در کار 
با روشنفکران و هنرمندان را به اثبات رسانید. این توانایی او مبتنی 
بر روابط کاری قوی در عرصۀ فرهنگ و شناخت از این عرصه در 
آوانگارد  از درخشان         ترین هنرمندان  او برخی  بود.  انقالب  از  پیش 
متقاعد  ابتدایی  سال         های  در  شوروی  دولت  با  کار  برای  را  زمان 
نمود و شرایط را برای همکاری         شان فراهم ساخت.)15( این موفقیت 
روشنفکران  و  هنرمندان  ساختن  وارد  در   1۹20 سال         های  نسبِی 
بی         شمار به         درون حصار دیکتاتوری پرولتاریا در تباین آشکار با ]روند 
بر  ژدانوف  رهبری  مثال  برای  بود.  بعد  دهه         های  در-م[  رویدادها 
سیاست فرهنگی شوروی در دورة بعد از جنگ جهانی دّوم مبتنی 
بر شناختی ناچیز از محیط فرهنگی یا روابط کاری با هنرمندان بود 
و  فرهنگی  محیط  در  اختناق  جو  هنرمندان،  شدید  سرکوب  به  و 

بیگانگی فزایندة هنرمندان نسبت به دولت شوروی انجامید.

ایدئولوژیک  مبارزة  برپایی  اگر  که  است  این  نکته  اینجا  در 
در درون دستگاه         های ایدئولوژیک دولت بورژوایی به         درستی انجام 
پذیرد، کمونیست ها را در موقعیتی به         مراتب قوی تر قرار می         دهد تا 
بر دیوار هژمونی ایدئولوژیک بورژوایی شکاف اندازند. اّما این به         هیچ 
نبایست بدان معنا تلقی گردد که کار اصلی کمونیست         ها در  وجه 
است.  همین  بر  مشتمل  قدرت  تسخیر  برای  ذهنی  فاکتور  ایجاد 
پیش از انقالب، مرکز ثقل کار کمونیستی همواره باید به         جلو سوق 
دادن اقشار توده         های اصلی به         مثابۀ یک خلق انقالبِی سازمان یافته 
تحت رهبری کمونیستی باشد. در رابطه با این واقعیت نباید هیچ 
انقالبی  جنبش  بیانیۀ  چنانکه  باشد.  داشته  وجود  سردرگمی ای 
25 Was Mao Really a Monster? The Academic 
Response to Chang and Halliday’s “Mao: The 
Unknown Story”
26 Mobo Gao’s The Battle for China’s Past
27 Dongping Han’s The Unknown Cultural Revo-
lution: Life and Change in a Chinese Village
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انترناسیونالیستی )ریم( به         طرزی شیوا تصریح می         نماید، ستون 
فقرات سازمان دهی کمونیستی همواره و الزامًا می بایست بیرون از 
دیگر  به         عبارت  و  بورژوازی  قانونی  ساخت         های  و  گوش  و  چشم 
مستقل از تمام آن مواضع موّقتی ای باشد که کمونیست         ها قادرند 
در درون دستگاه         های ایدئولوژیک دولت تصاحب نمایند.)16( با این 
در کجا جنگ های موضعی  را تشخیص دهیم که  این  باید  حال، 
درون دستگاه         های ایدئولوژیک دولت قادرند به گردآوری نیروهای 
انقالبی کمک کنند، و همچنین تا چه میزان این مواضع برای جلب 

مّتحدین از بین اقشار میانی می         توانند تعیین کننده باشند.

اهّمیتی  باید  میانی،  اقشار  بین  از  مّتحد  جلب  با  ارتباط  در 
طبقات  نقش  به         ویژه  و  قوا  توازن  تغییر  به  نسبت  گرامشی  که 
مادون مبذول می         داشت، به         خاطر آورد. سردرگمی         های بسیاری بر 
وجود  است،  بوده  چه  مادون  عبارت  از  گرامشی  منظور  اینکه  سر 
ترم  این  خوِد  به  اختصاص  حاصل  بخشًا  سردرگمی ها  این  دارد. 
از این سردرگمی         ها  لیبرال است.)17( امیل بخشی  توسط آکادمیای 
را در مقاله         اش بازتاب می دهد.)18( گرامشی از ترم »مادون« به         مثابۀ 
بریتانیا(  ارتش  جوان  )افسران  آن  لغت         نامه         ای  تعریف  از  تمثیلی 
استفاده می         کند. و این به درکی دقیق از دیکتاتوری طبقاتی اشاره 
دارد که در آن بورژوازی اتّحادی با طبقات دیگر قالب         ریزی می         کند 
تا حاکمیت خود را اعمال نماید. گرامشی به بقایای طبقات حاکم 
فئودال، ظهور اشرافیت کارگری و کارگران بورژوا شده در کشورهای 
امپریالیست و نقش روشنفکران حرفه         ای و به طور عمومی کارگزاران 
خرده         بورژوا به عنوان نمونه         هایی از این شرکای مادون و کوچک         تر 
در اِعمال حاکمیت سرمایه         داری ارجاع می         دهد. تحلیل باریک         بینانۀ 
مائو از طبقات در چین نیز به درکی جامع از اتّحاِد ویژة طبقاتی که 
بر ممالک نیمه         فئودالِی تحت ستم امپریالیسم حاکم اند، نائل آمد و 
از دیدگاه های آیین         گرایانه که مانع امر انقالب         های کمونیستی در 
با اتخاذ  چنان کشورهایی بودند، گسست نمود. زاک ُکوپ 28اخیراً 
نقطۀ  به         عنوان  کارگر  طبقۀ  در  انشعاب  و  لنین  امپریالیسم  تئوری 
عزیمت خود، به تبیین و تشریح آن ُطُرقی          پرداخته که به اصطالح 
سرمایه         داری  از  آنها  طی  امپریالیستی  کشورهای  کارگِر  طبقۀ 
اّما  کوچک تر  شریک  به  و  کرده  کسب  ماّدی  انتفاع  امپریالیستی 
 – تبدیل شده است  انحصاری  فّعال و مشتاق طبقۀ سرمایه داری 
حمایت  امپریالیستی  تجاوزکارانۀ  جنگ         های  از  اینکه  بر  مشتمل 
دستگاه های  در  خرده         بورژوا  )حرفه         اِی(  روشنفکراِن  می کند.)1۹( 
ایدئولوژیک دولت به         واسطۀ نقش شان در تولید هژمونی، منجمله با 
نهادی ساختن2۹ مخالفت شان با برخی بی عدالتی های سرمایه داری 
یا  خنثی  امری  به  ]مخالفت-م[  این  ساختن  مبدل  بدین ترتیب  و 
اعمال  روند  در  بورژوایی،  دیکتاتوری  حفظ  قبال  در  مساعد  حّتی 
اهمیت  بر  اینها  تمام  می         گردند.  درگیر  سرمایه         داری  حاکمیت 
طریق  از  باید  کمونیست  انقالبیون  که  دارد  داللت  آن  مضاعف          
و  ممکن،  حد  تا  درون  از  دولت  ایدئولوژیک  دستگاه         های  تخریب 
خرده بورژوا،  روشنفکران  تبعیت  کشیدن  چالش  به  ترتیب  بدین 
توازن قوا را تغییر دهند. اینان هر چه بیشتر وادار گردند تا بر سر 
این مسئله آگاهانه تصمیم بگیرند که آیا می خواهند شریک کوچک 

بورژوازی باشند یا خیر، بهتر است.

28 Zak Cope
29 Institutionalizing

*****

رویکردی که در باال به اختصار تشریح گردید، ابعادی متفاوت 
با  منافاتی  که  حین  در همین  که  می         بخشد  انقالبی  استراتژی  به 
اینِشیتیو  رولوشنری  از سوی  بحث قدرت دوگانۀ مطرح شده 
ضِدنهادهای  ایجاد  بر  جداگانه  تمرکز  هر  در  بالقّوه  مسائل  ندارد، 
پرولتری را نیز مورد اشاره قرار می         دهد. به         ویژه اخیراً گرایشی قوی 
در میان رادیکال         ها و انقالبیون به وجود آمده که فاصله با دولت 
گرایش  این  هاروی  دیوید  می انگارد.  انقالبی  موضع  بر  دلیلی  را 
طبق  می         کشد؛  نقد  به  موریانه         ای«30  انقالب  »نظریۀ  به         عنوان  را 
گروه         های  توسط  تدریجًا  حاکم  طبقۀ  ]نظریه-م[،  این  مفروضات 
خودمختاِر31 مختلف مضمحل می         گردد، چنانکه دولت بورژوایی گویا 
مناطق  توده         ای،  سازمان         های  مطمئنًا  البته  فرومی ریزد.)20(  خود  در 
اینشیتیو  رولوشنری  دوگانۀ  قدرت  بحث  و  توده         ای  پایگاهی 
انقالب  تئوری  معادل  نه  و  انقالبی  استراتژی  کنندة  تعیین  اجزاء 

موریانه ای یا مفهوم آنارشیستی خودمختاری هستند.

اّما در همین حین که ستون فقرات سازمان کمونیستی مستلزم 
استقالل بنیادین از ساخت         ها و سیاست         های بورژوایی است، شاخص 
ورزیدن  تقابل  بلکه  دولت،  از  فاصله  نه  انقالبی  محتوای  اصلی 
همه         جانبه و دقیق با جامعۀ مبتنی بر تولید کاالیی و ]داشتن -م[ 
استراتژی          برای رهانیدن جهان از قید تولید کاالیی و تمامی نتایج و 
30 Termite theory of revolution
31 Autonomous

الهام بخش  رسالۀ  که  سرمایه داری  بازتولید  دربارۀ  کتاب 
ایدئولوژیک  دستگاه های  و  ایدئولوژی  یعنی  آلتوسر 
انگلیسی  به  تازگی  همین  می گیرد،  ریشه  آن  از  دولت 

ترجمه و منتشر شده است.
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عوارض آن است. بنابراین، تا آن حد و در مواردی که کمونیست ها 
می         توانند از کار کردن در درون دستگاه         های ایدئولوژیک دولت برای 
به         وجود آوردن یک قطب کمونیستی، جلب مردم به سوی شرکت 
در انقالب و برپایی شکل های سازمانی قابل ایجاد در راه تسخیر 
قدرت و متعاقبًا اعمال دیکتاتوری پرولتری بهره بگیرند، نباید از این 
کار سرباز بزنند؛ هرچند که این امر فاصلۀ آنها به دولت بورژوایی 

را بسیار کم سازد.

در این خصوص، توّجه به اینکه مترادف این نقل         قول از مائو 
بود«  خلق  رهایی         بخش  ارتش  تدارکاتچی  جیه         شی32  جیان   « که 
آنجا  از  است.  اهمیت  حائز  باشد،  می         تواند  چه  هژمونی  وادی  در 
که ما کمونیست         ها امروزه از لحاظ ایدئولوژیک به شّدت خلع         سالح 
زّرادخانۀ  از  که  می         آید  نظر  به  الزم  همچنین  و  مطلوب  شده         ایم، 
هژمونی بورژوازی، هر کجا که امکان آن وجود دارد، علیه خودش 

استفاده نماییم.

پی         نوشت         ها

ادامه ( 1 در  گرامشی  موضعی،  جنگ  به سوی  »پیش  امیل، 
نشریۀ  آپرایزینگ:  مارکسیسم-لنینیسم«،  از  گسست  و 

رولوشنری اینشیتیو، شماره 4 )سپتامبر 2013(

این نقیصۀ ذهنی به نوبۀ خود موضوعی مهم است، اّما تا آنجا ( 2
که به اهداف این نوشته برمی گردد، اشاره به این اظهار نظر 
آلتوسر کافی می نماید: » هر تئوری مشروح خطر »به بن بست 
کشاندن« تکامل تئوری را دارد.« لوئی آلتوسر، »ایدئولوژی و 
سایر  و  فلسفه  و  لنین  در  دولت«  ایدئولوژیک  های  دستگاه 

مقاالت )نیویورک: مانتلی ریویو پرس، 2001(

در این رابطه می توان اضافه نمود که با توجه به شهری سازی ( 3
و  چین  انقالب  از  پس  سلطه  تحت  کشورهای  در  گسترده 
این  طبقاتی  آرایش  در  پیوسته  وقوع  به  تحّوالت  همچنین 
جوامع، تغییرات پایه ای در استراتژی انقالبی ضروری است. 
چنین تغییراتی باید مشتمل بر عطف توّجهات بسیار بیشتری 
به محیط شهری، به خصوص زاغه ها و اقشار جدیداً پرولتریزه و 
شهری شدة توده ها و همچنین تأّمالت استراتژیک و تاکتیکی 
مضاعف در رابطه با انزوای کاهش یافتۀ بخش عمدة مناطق 
روستایی و ظرفیت های فّنی، نظامی و هژمونیک دولت باشد. 
شهری  جدید  موج های  با  رابطه  در  بیشتر  توضیحات  برای 
کنید  نگاه  نمونه  برای  طبقاتی،  آرایش  در  تغییرات  و  شدن 
به مایک دیویس، سیارة زاغه ها )نیویورک: ورسو، 2006(؛ و 
ساسکیا ساسن، جهانی سازی و نارضایتی ها از آن )نیویورک: 

نیوپرس، 1۹۹8(

)نیویورک، ( 4 زندان  دفترهای  از  گزیده         هایی  گرامشی،  آنتونیو 
اینترنشنال پابلیشرز کو. اینس.، 1۹71(، صفحۀ 185. مسائل 
اپیستمولوژیک وسیع تری در رابطه با مسئلۀ وضعیت عینی و 
فاکتور ذهنی وجود دارند که پرداختن به آن فراتر از دامنۀ این 

نوشته می باشد.

蔣介石 تلفظ اصلی نام دیکتاتور سابق چین که بیشتر با نام چیان   32
کای شک شناخته می شود.

آلتوسر، همان، صفحۀ ۹۹. ضمن اینکه آلتوسر در خصلت         نمایی ( 5
دستگاه         های سرکوبگر دولت کاماًل محق بود، ذکر آن خالی 
در  که  را  هوادارانی  لومینوسو  سندرو  که  نیست  لطف  از 
شغل های خود مفید واقع شده بودند، به جای آنکه مستقیمًا به 
مبارزة مسلّحانه مرتبط سازد، در همان شغل ها نگاه می داشت. 
بنا به گفتۀ گابریال تارازونا سوّیانو که طی سال های 1۹84 تا 
1۹86 مأمور پیگرد قضایی بود، این رویکرد سندرو شامل 
»پرسنل نظام قضایی« نیز می شد که می توانستند » با تهیۀ 
با ایجاد تأخیر  اّطالعات محرمانه از طرح های پیگرد جاری، 
در رویه های پیگیرد و یا از طریق مفقود ساختن پرونده های 
مهم« به جنگ خلق یاری برسانند. » مهندسان برق که در 
اّطالعات  منطقه  یک  برق  شبکۀ  مهم  بخش های  با  رابطه 
جمع آوری می کردند« و » مأموران امنیتی که به ستیزه جویان 
در  کلّی  به طور  می دادند«،  را  حّساس  مناطق  به  ورود  اجازة 
لیما  متعّدد  تعطیلی های  در  مشخص  به طور  و  خلق  جنگ 
میان  از  ایفا  می نمودند.  تعیین کننده  نقشی  برق  قطع  اثر  بر 
نفوذی های سندرو، شاید بزرگ ترین ضربه زننده به دستگاه 
بود.  ملّی«  پلیس  روانشناس  گومز،  اِوا   « پرو،  سرکوب گر 
سمت وی » ارزیابی روان شناختی از افسران پلیس مشغول به 
خدمت در مناطق فوق العاده بود. با استفاده از این فرصت، او 
به پرونده های محرمانۀ وسیعی منجمله سابقۀ افسران پلیس 
را  پرونده ها  این  احتمااًل  و  یافت  دست  آنان  خانواده های  و 
به دست فرماندهان عالی سندرو رسانید.« نقل قول هایی از 
راه  در  راه درخشان«،  تارازونا سوّیانو، »سازمان دهی  گابریال 
)نیویورک:  پالمر  اسکات  دیوید  ویراستاری  به  پرو،  درخشان 

انتشارات سنت مارتین، 1۹۹2(، صفحۀ 178.

راه ( 6 در  مرکز«  مکّرر  »اشتباهات  گیانوتِن،  ورا  و  ِدویت  تون 
)نیویورک:  پالمر  اسکات  دیوید  ویراستاری  به  پرو،  درخشان 
انتشارات سنت مارتین، 1۹۹2(، صفحات 45 الی 57؛ کارلوس 
ایوان ِدگِرگوری، اِل سورگیمینتو ِد سندرو لومینوسو: آیاکوچو، 
1۹6۹-1۹7۹ )لیما، ایسنتیتیو ِداستودیوس پروانوس، 1۹۹0( 
صفحات 37 الی 47؛ گوستاو گوریتی، »راه درخشان استالین و 
تروتسکی«، در راه درخشان پرو، به ویراستاری دیوید اسکات 
پالمر )نیویورک: انتشارات سنت مارتین، 1۹۹2(، صفحات 152 

الی 155.

ِدویت و گیانوتن، ص 45 الی 57؛ گوریتی، ص 161 الی 163.( 7

گوریتی، ص 155.( 8

همان، ص 158 و 162.( ۹

آرته ( 10 درخشان:  راه  شهری  »استراتژی  اسمیت،  ل.  مایکل   
ویتارته« در راه درخشان پرو به ویراستاری دیوید اسکات 
پالمر )نیویورک: انتشارات سنت مارتین، 1۹۹2(، صفحۀ 141؛ 

تارازونا سوّیانو، صفحۀ 184.

تاریخ ( 11 امپراطوری:  علیه  سیاه  مارتین،  والدو  و  بلوم  جاشوا   
دانشگاه  انتشارات  )برکلی:  سیاه  پلنگان  حزب  سیاست  و 

کالیفرنیا، 2013(، صفحات 346 الی 352.

 سینتیا مک کلینتاش، »تئوری های انقالب و مورد پرو«، در ( 12
راه درخشان پرو، به ویراستاری دیوید اسکات پالمر )نیویورک: 
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انتشارات سنت مارتین، 1۹۹2(، صفحۀ 234.

 گرامشی در کاربرد مفهوم »روشنفکران ارگانیک« به روشنی ( 13
به توده های اصلی که توسط پیشاهنِگ کمونیست تعلیم یافته 
و سازمان دیده اند و نه به یک تصویر فانتزی خرده بورژوایی 
از مردم ستمدیدة بدون رهبر یا یک سازمان مستقِل مرّکب 
می داد.  ارجاع  بورژوایی،  نهادهای  درون  متخاصم  عناصر  از 
از تربیت فکری تمام  عیار تِر کمونیست ها،  گرامشی همچنین 
دفاع  می آمدند،  اصلی  توده های  میان  از  که  آنهایی  منجمله 
تکامل  و  انقالب  برپایی  فرآیند  گردند  قادر  چنانکه  می کرد، 

جامعۀ بعد از آن را هدایت نمایند.

 امیل. صفحۀ 30.( 14

کمیساریای ( 15 فیتس         پاتریک،  شیال  به  کنید  نگاه  مثال  برای   
روشنگری: سازمان آموزش و هنرهای شوروی تحت هدایت 

لوناچارسکی )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، 1۹70(.

 اعالمیۀ جنبش بین المللی انقالبی )کراالم: انتشارات چیتیرا، ( 16
1۹۹8(، صفحات 32 الی 33.

 این ]سردرگمی-م[ بخشًا از محبوبیت نظریۀ فوکوئی قدرت ( 17
مبنای  بر  که  می گیرد  سرچشمه  لیبرال  آکادمیای  میان  در 
طریق  از  و  مشخص  طبقات  توسط  آنکه  به جای  قدرت  آن 
مناسبات طبقاتی مشخص اعمال گردد، در همه جا و همه کس 
جاری است. بر مبنای این تفسیر، هژمونی چیزی است که هر 
طبقه می تواند به طور مشاع آن را در مالکیت خود داشته باشد 
و نه مکانیزمی پیچیده که توسط یک اتّحاد طبقاتی مشخص 
بر توده های اصلی اعمال گردد؛ توده هایی که بعضًا حتی در 

ندرت  به  گردیده اند،  اشباع  ایدئولوژی ای  چه  با  اینکه  تعیین 
دخیل هستند. )این به معنای آن نیست که تمام آثار فوکو فاقد 
ارزش هستند؛ نظریه پردازی او در رابطه با گفتمان و تخصص 
به مثابۀ مکانیزم های قدرت، حائز تأثیرات هنگفتی بر بحث در 
این مقاله بوده است.( به عالوه، ترم »مادون« از سوی بسیاری 
در  آن  شکل  برجسته ترین  در  و  لیبرال،  آکادمیسین های  از 
توده های تحت  به  اشاره  کلکتیو مطالعات مادون جهت 

ستم به مفهوم عام، مورد استفاده قرار گرفته است.

 امیل، صفحۀ 25.( 18
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تا سقوط ساسانیان،  پارسیان )هخامنشی(  از عهد  باستان  ایران  از 
نزدیک به هزارسال، به جز از دربار سالطین از مردم عادی کوچه و 
بازار ما ابدا هیچ صدایی نمی شویم!؟ زیرا جامعه ی ایران، در مقایسه 
با جوامع یونانی، رومی، هندی، چینی، بین النهرینی، یک جامعه ی 
اجازه!  و  سواد  مردم  اغلب  که  بود  طبقاتی  و  کاستی  مانده  عقب 
گروه  فقط  انحصار  در  کتابت  که  چرا  نداشتند  نوشتن  و  خواندن 
دبیرساالران و کاتبان آرامی زبان بود که آن ها نیز به شیوه مضحک 
می نوشتند  آرامی  زبان  و  خط  به  اول  را  متون  کلیه  “هزوارش” 
اما سپس هنگام قرائت برای فهم شاهان و صاحب منصبان، آن 
هزارساله  دوران  آن  از  می خواندند!  پهلوی  یا  پارسی  به  را  متون 
متون و کتیبه هایی کوتاه)به جز کتیبه بیستون ( و غالبا با مضامین 
کلیشه ایی و تکراری باقی مانده است و یا به سبب هزوارش بودن 
متون )که به آرامی نوشته اما به پهلوی قرائت می شدند ( موجب 

سردرگمی زبانشناسان شده اند !

سالطین  حال  شرح  و  حکومت  انحصار  در  نیز  متون  این  غالب 
در  هایی  روایت   ) )شاهنامه  نامه  و همچون خدای  سیرالملوک  و 
تا  رو  همین  از  بود.  آن ها  جنگ های  و   ) )شاهان  "خدا"ها  مدح 
دوره معاصر، و قبل از کشف خطوط و زبان های باستانی، بیشترین 
اخبار و معلومات ما از ایران باستان، مربوط به ملل متمدنی بودند 
در همسایگی یا داخل ایران که بر عکس پارسی ها، نشر و کتابت 
و نویسندگی در بین آن ها رایج و آزاد بود منجمله متون مردمان: 

یونانی، نسطوری )آسوری(، ارمنی، عبری)یهودی(.

در  غربی  زبان شناسان  و  باستان شناسان  و  مستشرقان  اینکه  تا 
قرن نوزدهم، به وسیله خط و زبان یونانی، از کتیبه های چند زبانه 
عیالمی و آشوری و اکدی و بابلی و باالخره پارسی و پهلوی، گره 
مهر  به  سر  های  راز  از  پرده  و  کردند  ترجمه  را  آن ها  و  گشادند 
تاریخ تاریک ایران باستان بر داشتند، که یکی از آن ها دیکتاتوری 
مذهبی یک آخوند زردشتی به نام” کرتیر” طی یک قرن و در دوره 

زمامداری هفت شاه ساسانی بوده است.

به  توان  می  را  زردشتی  گر  فتنه  و  شیاد  مرموز،  موبد  این  کرتیر، 
حق “ راسپوتین پارسی” خواند و شخصیت اش را با کشیش مرموز 
روسی “ راسپوتین “ مقایسه کرد که با تسلط روحی،معنوی، سیاسی 
برامپراتور و ملکه.. روسیه در دربار روسیه قدرت نفوذ و اقتدار بی حد 
دست یافت آنچنانکه پس از کشمکش های بسیار، باالخره اشراف 

درباری کمر به نابودی و قتل او بستند.

به  ابتدا  زردشتی،  مقتدر  روحانی  این  کرتیر،  به  پرداختن  از  پیش 
چگونگی وضعیت دین زردشت در ایران باستان تا ظهور ساسانیان 
بپردازیم. حقیقت آنکه، تا پیش از آنکه کرتیر دین زردشتی را دین 

رسمی و آیین بی رقیب امپراطوری ایران سازد، این دین رسمیت 
نداشت. اساسا در دوره پارسیان یعنی هخامنشی ها، هیچ نام و نشانی 
از زردشت در متون و کتیبه های هخامنشی یافت نشده است. آن ها 
از  اینکه  بدون  بسنده می کنند  اهورامزدا  نام  ذکر  به  جا  چند  فقط 
زردشت و کتاب اوستا نام برده شود. در برخی متون اینها حتی از 
ذکر اهورا مزدا نیز خودداری و نام خدایان محلی چون مردوخ را ذکر 
می کنند. در متون یونانی چون گزنفون، همه جا ذکر می شود که 
کوروش برای خدایان قربانی حیوانی می کرد. بدون اشاره به دین 

زردشت و نام خدا و کتاب اوستا کنند..

بدوی  آیین  پارسی،  قبایل  بین  دوره  این  در  معتقدند  پژوهشگران 
مزدایی و نه زردشتی رایج بوده است...

در دوره پس از هجوم اسکندر، دوره سلوکی ها و اشکانی ها، چون 
روح دمکراتیک و تسامح و تساهل متاثر از فرهنگ یونانی حاکم 
از دین زردشت و  نیز  این دوره  بودند. در  ادیان محترم  شد، همه 

رسمیت آن هیچ خبری نیست.

از  چون  ساسانی ها  برگشت!  ورق  ساسانیان،  آمدن  کار  سر  بر  با 
)هخامنشی ها(  پارسیان  وارث  را  خود  و  بودند  فارس  سرزمین 
می انگاشتند و همچنین به سبب دشمنی و نفرتی که از پارتی های 
ایران  بر فالت  پانصد سال  و  بودند،  آمده  از خراسان  که  اشکانی 
حکومت کرده بودند، اقدام به یک انقالب فرهنگی کردند اما رو به 
عقب و در حقیقت نوعی واپسگرایی و بنیاد گرایی فرهنگی، تاریخی 
و مذهبی و بازگشت به دوره هخامنشی و همزمان دست به یک 
پاکسازی فرهنگی تاریخ پانصد ساله اشکانی زدند. به تقلید سکه 
های پارسی هخامنشی سکه می زدند. گونه ایی از آیین مزدایی را 
که زردشتی گری بود و خاندان ساسان، تولیت یکی از معابد آن را 
آثار و متون و اخبار  دارا بودند، برکشیدند و رسمیت دادند و همه 
تاریخ پانصد ساله اشکانی را تخریب، حذف و سانسور و محو کردند 
آنچنانکه وقتی فردوسی می خواست از روی متن پهلوی خدای نامه 
)شاهنامه( را به فارسی به شعر درآورد، هیچ خبر و معلوماتی ات آن 

تاریخ پانصدساله نیافت و فقط به این چند بیت بسنده کرد :

از ایشان جز از نام نشنیده ام

نه در نامه خسروان دیده ام

در حقیقت با آغاز دوره ساسانیان و بر سر کارآمدن اردشیر بابکان 
که خاندان پدری اش، متولی آتشکده ی ناهید در استخر قدیم فارس 
امپراطوری  در  زردشت  دین  یافتن  قدرت  مراحل  کم  کم  بودند 
اما نه به دست پادشاه که به دست یک هیربد)  ساسانی فراهم شد 
طلبه ( جوان در عهد پسرش شاپور اول به نام کرتیر. پایه گذاری 

کرتیر؛ آخوند زرتشتی پارسی
مؤسس نخستین دیکتاتوری مطلقه ی دینی در جهان!

نورعلی مرادی بئوار الیما
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سیاست اتحاد دین و دولت در ایران قبل از اسالم را نیز به اردشیر 
بابکان پایه گذار دولت ساسانی نسبت داده اند اما مبتکرش نه او که 

کرتیر بود.
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کرتیر در عهد ارشیر سرسلسله دودمان ساسانی کاره ایی نبود و در 
زمان فرزندش شاپور، محتمال آخوند و طلبه ساده ایی یعنی هیربد 
بود که معلم اوستا و و قاری آن کتاب در آتشکده ها بود.) هرچند که 
بعدها یعنی سی سال بعد، همین کرتیر در اوج اقتدارش در یکی از 
چهار کتیبه اش، به دروغ داد نوشتند که من در زمان شاپور موبدان 

موبد )مجتهد اعلم( بوده ام !؟(

شاپور ساسانی، به عکس پدر پارسی گرای اش، به رویه ی پارتی های 
اشکانی نسبت به ادیان و مذهب و افکار دگر اندیشانه غیر زردشتی 
تسامح داشت. در این عصر امپراطوری ساسانی، به جز پارسی ها، 
ملت ها و بالتبع ادیان زیادی همچون میترایی، آناهیتایی، مزدایی، 
زروانی، زرتشتی دین یهود، مسیحیت، برهمائیگری، و مندائیگری، 
ماه پرستی،  بت پرستی،  بودایی،  عرفانی،  گوناگون  شاخه های 
که  بود  عمده  دینی  گرایش  دو  اما  داشت  وجود  خورشید پرستی... 
هر یک از آن ها می کوشید به شاه و دربار نزدیک و به آیین رسمی 
دستگاه دولتی تبدیل شود. یکی زردشتی گری و دیگری مانویت و 

نمایندگان این دو گرایش دینی، مانی و کرتیر بودند.

سرزمین  بومی  و  کهن  اما  فرسوده  آیینی  پارسی  نماینده  کرتیر، 
دیگری  آن  و  بود  منبر شاهنشاهی ساسانی  مدعی  که  بود  پارس 
مانی بود، نماینده آیینی پویا، نوآور و نوظهور! کرتیر برآمده از فارس 

بطن  از  پارسی زاده ایی  و  بود 
بود  فردی  و  مرکزی  ایران 
متحجر و اصول گرای زردشتی 
حال آنکه مانی، پهلوی)پارتی( 
بود  اندیش  دگر  زاده ایی 
از حاشیه جنوب غربی  برآمده 
سرزمین  از  ایران  امپراطوری 
مردمان اش  که  فعلی  عراق 
می گفتند  سخن  پارسی  به  نه 
بودند  زردشتی  کیش  بر  نه  و 
بلکه اغلب نبطی ها و سریانی، 
بودند  زبان  آرامی  مندایی های 
که کیش نسطوری )مسیحیت( 

و مندایی )صابئی( داشتند.

رسید  شاپور  حضور  به  مانی 
را  خود  دین  یافت،  اجازه  و 
در  مانویت  انتشار  کند.  تبلیغ 
همین  مدیون  ساسانی،  قلمرو 

روحیه ی تسامح شاپور بود که بی تردید پسند خاطر کرتیر نبود. گویا 
حتی مانی و کرتیر، این دو دشمن آتی، هر دو به هنگام جنگ در 
رکاب شاه وی را همراهی می کردند. وظیفه ی کرتیر این بود که 
هر جا به اشغال ایرانیان در می آمد، معابد غیر زردشتی را ویران کند 
و آتشگاه ها را بر پا کند! گویا همین تجربیات در جنگ، مانی را بر 
در عوض،  و  کرد  بیشتر وی مصمم  آشتی  خواهی  و  جنگ گریزی 
برای کرتیر، این روحانی بزرگ زرتشتی، جنگ یک نعمت الهی بود. 
زیرا همین  تهییج مردم برای جنگ های طوالنی از زمان اردشیر تا 
پایان دوره ی شاپور اول، و تاسیس آتشگاه ها در متصرفات جدید، 
با الیه های  زرتشتی  روحانیت  از  منسجم  قشر  سبب شد که یک 

گوناگون شکل بگیرد.

ماني با ادعای تغییر و رفرم و با طرح صلح و آرامش پیام اش را 
بر شاه عرضه کرده بود. اما کرتیر با تک تک تعالیم آئین مانی به 

عنوان یک بدعت به مبارزه برخاست. زیرا: 

ارزش مادی داشته  مالکیت هیچ چیز که  مانوی حق  - روحانیت 
باشد را نداشتند. حق ازدواج نداشتند، و حق نداشتند که صاحب و 
مالک چیزی باشند، و این مانند خاری در چشم روحانیت فاسد و 
مال پرست زرتشتی بود که زمینداران و تیول داران بزرگی بودند و 
به بهانه نذورات و خمس و ذکات آتشگاه ها و همچنین بخشش 
گناهان مردم در قبال هدایا و نذورات، پول و ثروت هنگفت اندوخته 

بودند

  -تعالیم مانی، برابری انسان ها چه مردم عادی و چه روحانیان بود 
و این، کرتیر و روحانیت زردشتی را خوش نمی آمد.

زنان  به  دادن  بها  دیگری   - 
آن چنان که  بود  مانی  آیین  در 
نیز  روحانیت  درجات  در  حتی 
کنند،  ترقی  می توانستند  زنان 
ایران  جامعه  در  آنکه  حال 
پارس های  مخصوصا  باستان 
پارس های  و  هخامنشی 
در  مردان  با  زنان  ساسان، 
و  نبودند  برابر  انسانی  حقوق 
بسیار  حضور  جامعه  در  اساسا 
آن چنان که  داشتند.  کمرنگ 
اجازه  بدون  و  حجاب  بدون 
پسران  و  شوهران  و  پدران 
شان حق خروج از خانه آن هم 
در  نداشتند.  را  حجاب  بدون 
هیچ نقش برجسته از پارسیان 
هخامنشی، نقش و تصویری از 
زنان نیست و در دوره ساسانی 
نیز ما یک یا دو نقش برجسته 
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از زن بیشتر نداریم!

از همین رو باالخره آیین نوآور مانی در امپراطوری ساسانی دوام 
به تحریک کرتیر، مانی حبس و کشته و پوستش  نیافت چرا که 
و  آویختند  در  به  را  آن  و  ریختند  کاه  پوست اش  در  و  کندند  را 
پیروان مانی را نیز چنان مورد آزار و اذیت قرار دادند تا جایی که به 

سرزمین های دیگر مهاجرت کردند !
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و بدین گونه، با کنار راندن رقیب، کرتیر و آیین زرتشتی، یکه تاز 
تاثیر  که  آن گونه  گردید  جامعه ساسانی  معنوی  حیات  عرصه های 
مغان و روحانیت زرتشتی بر روح دربار، نظامیان و کل جامعه ایرانی 
چنان بود که قدرت قابل توجهی را برایشان فراهم آورد و کرتیر را 
به عنوان موبدان موبد بر آن داشت که در اندیشه سلطه در عرصه 

سیاسی بیفتد.

در  زرتشت  آئین  واقعی  پیروزی و شکوهمندی  برای  رو  از همین 
شدت  با  مبارزه  این  یافت.  پیکار ضرورت  و  مبارزه  کشور  سراسر 
و خشونتی تمام صورت گرفت. انهدام نفوذ دین یهود، مسیحیت، 
بودایی، برهمائی گری، و مندائی گری و نیز از میان برداشتن ارتداد 
در آئین زرتشت و پایان دادن به تتمه نهضت مانی و مانویان در 

ایران با شدت هرچه تمام دنبال شد.

کرتیر متن های مذهبی را در روزگار شاهنشاهی بهرام دوم تنظیم 
احکام  مجموعه ی  صورت  به  را  اوستا  بار  نخستین  برای  و  کرد 
دینی درآورد. آتشکده های بسیاری بر پا داشته و گروه های بسیاری 
نشر دهد.  را  زرتشتی  دین  تا  آن ها گماشته  به خدمت  را  مغان  از 
آئین زرتشت می خواند  انحراف و بدعت در  نیز  آنچه  به  او نسبت 
منجمله ترک ازدواج با محارم برخورد کرد و دوباره آیین ازدواج با 
از سوی دین زردشت مقدس و بر آن تاکید می شد  محارم را که 
پارسی ها،  بین  در  روزگار  آن  محارم  با  ازدواج  سنت  کرد.  احیا  را 
نبطی ها ) بومیان عراق ( و مصریان قدیم رایج بود. در بین خواص 
یعنی اشراف و نجبای پارسی به جهت پاسداری از اصالت خون و 
اجتناب از ازدواج با بیگانه رایج بود و در بین عوام الناس و فقرای 
پارسی به جهت کم هزینه بودن ازدواج با خواهر و دختر و مادر بر 
این سنت  اواسط عهد ساسانی  بیگانه، صرفه داشت. در  با  ازدواج 
ناپسند می رفت که متروک شود اما کرتیر در کتیبه هایش بارها بر 
خود می بالد که نکاح محارم را در کشور دوباره مرسوم کرده و او 
همچنین بر خود می بالد که کسانی که دین و آیین درستی نداشتند 
را به زور و اجبار به زرتشتی در آورده. کرتیر نه تنها در این کتیبه ها 
از ستیزه با دیگر مذاهب زرتشتی بلکه از سرکوب و اعدام یهودیان، 
نشان  همه  که  می دهد  خبر  نیز  برهمنان  و  شمن ها  و  مسیحیان 
پایه و خود محور  بلند  از تعصب خشک و بی رحمانه ی یک موبد 
است. - سعی کرتیر در آن دوره همه به استقرار حکومت دینی و 

تشکیالت دینی و تلفیق دین و دولت معطوف بوده است

قدرت و نفوذ وی آنچنان فزونی یافت که به اعتقاد محققان قدرت 

سیاسی دینی کشور همه در دست این رهبر معنوی سیاسی بود و 
شاهان ساسانی در حد تدارکات چی های وی تنزل یافتند آن چنان که 

او پنج شاه ساسانی را تفویض کرد!

پس از شاپور ساسانی، سپس هرمزد ساسانی، سلطنت را به بهرام 
اول ساسانی تفویض کرد و اوج قدرت کرتیر این آخوند زرتشتی در 

زمان پادشاهی بهرام یکم بود.

نفوذی  چنان  راسپوتین،  همچون  موبد  موبدان  اعظم،  مغ  کرتیر، 
روحی بر شاهزاده ی جوان بهرام دوم داشت، که موجب دگرگونی 
از برای حل مشکالت مملکت و یافتن پاسخ های  روحی او شد. 
دینی شاه با شیادی تمام، در یک نمایش تآتر گونه، پس از نوشیدن 
ماده مخدر گیاه هوم که در دین زرتشت مقدس شمرده می شد، به 
خلسه و به معراج تا حضور اهورامزدا رفت و پاسخ گرفت. بهرام شاه، 
مراتب سپاس خود را نسبت به رهبر روحانی خود به انواع گوناگون 
به جای آورد و عنوانی غیرعادی به او بخشید: »کردیر بخت روان 
َورهران اورمزد موبد.«) نجات دهنده ی روحانی بهرام( و »روح خدا« 
و »روحانی خدا«! او همچنین وی را در ردیف »وزورگان« )بزرگان( 
را در استخر که میراث  آناهیتا  قرار داد و ریاست آتشکده ی معبد 
ساسانیان بود به او سپرد. سرانجام بهرام دوم او را »َهمشهر ُمغَبد 
و داور« )موبد و داور همه ی کشورها)رئیس دادگاه عالی مملکت( ( 
کرد. یعنی بهرام دوم عالوه بر قدرت دینی نامحدود، باالترین مقام 

قضایی ایران را نیز به کرتیر داد.

کرتیر، متجاوز از یک ربع قرن سرنوشت همه ی کشور را در دست 
داشت. نام حقیقی وی مشخص نیست و کرتیر، لقبی است که او به 
خود داده است! کرتیر یا کردیر و کلمه کارد از یک ریشه است و به 
معنی برنده و قاطع که به خوبی رساننده ی شدت عمل و عملکرد 
او در آن یک قرن و خشونت ذاتی او بوده است. او دستور داده بود 
که همه جا در باالی کتیبه هایش نقش قیچی را بر کاله او حکاکی 

کنند که نشانگر لقب او یعنی برندگی و قاطعیت او بود! 

کرتیر این آخوند گمنام زرتشتی در طول پادشاهی هفت شاهنشاه 
بهرام  یکم،  هرمز  یکم،  شاپور  بابکان،  اردشیر  ترتیب  به  ساسانی 
یکم، بهرام دوم، بهرام سوم و نرسه کم کم چنان قدرت یافت که 
دستور داد کتیبه های شخصی خودش را در کنار شاهان ساسانی و 
حتی مستقل در مکان های خاص چون کعبه زرتشت حجاری کنند!

4

معراج رفتن کرتیر و سفرش به عرش کبریایی!

خود،  اقدامات  به  بخشیدن  حقانیت  برای  کرتیر  اقدامات  از  یکی 
معراج اوست که شرح آن را در دو کتیبه سرمشهد و نقش رستم 
نقش  و  کرده است  اشاره  آن  به  رجب  نقش  کتیبه  در  و  آورده 

برجسته ای از آن در سرمشهد وجود دارد.

کرتیر، در واقعه ایی تئاتر گونه، با شیادی تمام، شاه و دربار و مردم 
برای حل مشکالت دینی و  باوراند که  به آن ها  را متقاعد کرد و 
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گرفتن پاسخ پرسش های مذهبی مردم، پس از مصرف ماده مخدر 
"هوم" به عرش الهی اهورامزدا معراج کرده و آخرین طبقه آسمان 

نزد اورمزد، عروج کرده، پاسخ گرفته، برگشته است !!

موبداِن زردشتی آن روزگار بر این باور بودند که نوشیدن عرق این 
به جهان دیگری رهنمون شود،  را می تواند  پاک  انسآن های  گیاه 
عروق،  تنگی  موجب  هوم،  عرق  از  غلیظ  یا  زیاد  مقدار  نوشیدن 

باالرفتن فشار خون و سرگیجه و خواب آلودگی شدید می شد.

در دین زرتشت این ماده مخدر، ایزد و خدایی مخصوص به خود 
دارد به بنام یزد هوم که خدای مواد مخدر است و در کتاب اوستا بر 
آن تاکید خاص شده است و مراسِم مصرف هوم از مهم ترین مراسِم 
مزدیسنا است که با آداِب صورت می گرفته است. بخشی از اوستا به 

نام هوم یشت در ستایش این خداست.

شرح معراج کرتیر در کتیبه ها

گفتیم که یکی از اقدامات کرتیر برای حقانیت بخشیدن به اقدامات 
را در دو کتیبه سرمشهد و نقش  خود، معراج اوست که شرح آن 
رستم آورده و در کتیبه نقش رجب به آن اشاره کرده  است و نقش 
برجسته ای از آن در سرمشهد وجود دارد. در آغاز این بخش از کتیبه 
به روایت اول شخص آمده است که چون کرتیر از آغاز کار نسبت 
به ایزدان و خداوندگاران مطیع و نیکخواه بوده است، خداوندگاران 
و ایزدان او را محترم و شریف داشته اند و او در زندگانی به مقام 
که  است  خواسته  ایزدان  از  آنگاه  است.  رسیده  کشور  در  برجسته 
داشته اند،  ارزانی  بدو  را  مقامی  چنین  زندگانی  در  که  همان گونه 
در صورت امکان جهان دیگر را نیز بدو بنمایاند که بداند کارهای 
نیک این جهان و نیکوکاری و بدکاری در جهان دیگر چگونه است 
تا در امور مربوط به جهان دیگر بااعتمادتر و بهتر از دیگران شود. 
همچنین از ایزدان درخواست می کند راه شناختن بهشت و دوزخ را 
بدو بنمایانند و بدو نموده شود که پس از مرگ آیا رستگار است و 
دین وی را به بهشت می برد یا این که گناهکار است و دین او را به 

دوزخ رهنمون می شود.

پس از آن مایه مخدر هوم را می نوشد و دعایی آیینی را که ظاهراً 
وسیله ای برای رفتن او به عالم خلسه و رسیدن به کشف و شهود 
بعدی  به عالم دیگر می رود. حوادث  بدین گونه  و  است می خواند 
گویی  و  هستند  داستان  راویان  ظاهراً  که  دیگر  اشخاص  زبان  از 
کرتیر را همراهی می کرده اند، نقل می شود. به روایت اینان کرتیر 
دست  در  و  است  سوار  نجیبی  اسب  بر  که  می بیند  را  شهریاری 
درفشی دارد. )احتمااًل منظور از شهریار فروهر یا همذات آسمانی 
کرتیر یا ایزد بهرام است.( بعد شخصی که همزاد یا هم شکل کرتیر 
نامیده شده، همچون شهریاری که بر تختی نشسته، ظاهر می شود. 
سپس زنی از جانب مشرق متجلی می گردد و کرتیر می گوید که 
زنی شریف زاده تر از او ندیده  است. این زن که تجلی فرشته دین 
رهسپار  با هم  دو  هر  و  می گوید  کرتیر خوشامد  به همذات  است 
که  برمی خوردند  دیگری  شهریار  به  راه  این  در  می شوند.  نور  راه 
ترازوئی در دست دارد و همان ایزد رشن است که در منابع پهلوی، 

زرتشتی وظیفه ی سنجش اعمال مردمان پس از مرگ برعهده ی 
و  می ایستند  شهریار  این  برابر  در  کرتیر  هم شکل  و  دین  اوست. 
سپس دست در دست یکدیگر به سوی مشرق به راه خویش ادامه 
می دهند. سپس در آن جاده ی نور به نزد شهریار دیگری می رسند 
که به گفته ی راویان معراج از شهریاران دیگر واالمرتبه تر است و 
شاید یکی دیگر از ایزدانی باشد )احتمااًل مهر یا سروش که روان را 
در جهان دیگر همراهی می کنند.( در اینجا چاه دوزخ را می بینند و 
می خواهند که به راه خود ادامه دهند اما به آنان گفته می شود که 
چاره ای نیست جز اینکه از پلی که بر روی آن چاه است )پل چینود( 
و بیشتر به تیغی می ماند، بگذرند. دین و هم شکل کرتیر به سوی 
پل روانه می شوند و آن پل برای آن ها پهن تر می شود و در اینجا 
شهریار دیگری را می بیند که از آن سوی پل به پیش می آید. کرتیر 
پس از عبور از پل و رسیدن به آن دو دست دین و هم شکل خود 
را می گیرد و از روی پل به پیش می رود در حالی که همذات او در 
پیش و الهه دین در پس او حرکت می کند. )این شهریار احتمااًل 
ایزد سروش است که بنا به روایت مینوی خرد روان را در گذشتن 

از پل همراهی می کند.(

پس از عبور از پل در حالی که آن شهریار در پیش در حرکت  است 
و به دنبال او و هم شکل کرتیر و بعد دین می آیند، به ایوانی داخل 
او  پیشاپیش  ایوان تختی است. کرتیر و در  برابر آن  می شوند. در 
دین به باال می روند و در غرفه ی خاصی می نشینند. آنگاه هم شکل 
کرتیر نان و می بر می گیرد. در متن سخن از کاخ های مختلف است 
آسمان(  طبقات  با  )مطابق  مرحله  چهار  یا  سه  در  آسمانی  و سفر 
انجام می گیرد و در هر طبقه کاخ خاصی است. سرانجام همه به 
حضور اورمزد می رسند و ظاهراً اورمزد با انگشت هم شکل کرتیر را 
نشان می دهد و به نشانه ی رضایت لبخند می زند. از حوادث بعدی 
اطالعی نداریم زیرا متن کتیبه بر اثر گذشت زمان محو شده است.

بخشی از متن معراج نامه

» من از ایزدان چنین تمنا کردم، بگذار من کرتیر بخواست ایزدان 
به همه ی زندگان و کسانی که مرده اند بنمایانم. آموزش درباره ی 
آسمان ها )بهشت( و اعماق دوزخ را به هستی روشن بدل می سازم 
و نشان می دهم چه کارهای ایزدی هست که بویژه در کشور انجام 
شده و بخاطر چه انجام شده است و همچنین چرا و چگونه من در 
مرا  تا  کردم  تمنا  ایزدان  از  من  شدم.  سخت گیرتر  دینی  کارهای 
رهنمون شوند و راستی و ماهیت آموزش های مربوط به آسمآن ها 
تشخیص  راه  و  سازند  روشن  من  بر  را  دوزخ  اعماق  و  )بهشت( 
اینگونه مسایل را به من بیاموزند تا بدانم راست کدام و دروغ کدام 
به  بزرگی  ایمان  و  کردم  ایزدان  به  بزرگی  است. من خدمت های 
آنان از خویش نشان دادم و من خود پرهیزکارتر و دادگرتر شدم. در 
این یشت ها )دعاها و احکام( و کارهایی که در کشور انجام شده، 
بسی سرسخت تر و پایدارتر شدم. آنکس که این نوشته را می بیند 
و می خواند بگذار نسبت به ایزدان و خداوندان، پرهیزگار و دادگرتر 
ایزدی و آئین مزدیسنا  شود. نیز بگذار در این یشت ها و کارهای 
که اکنون برای زندگان برقرار شده، پایدارتر شود وگرنه )یشت ها، 
که  بداند  او  بگذار  بود.  نخواهد  هیچکس  بفرمان  دین(  و  کارها، 
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آسمآن ها )بهشت( و اعماق دوزخ هست و کسی که نیکی را برگزید، 
بگذار به بهشت برود و کسی که شر و بدی را برگزیده به اعماق 
جهنم فرو افتد. آنکس که نیکی را برگزید و بدون انحراف در راه 
نیکی گام برداشت آنکس قرین شهرت و شکفتگی می شود و روان 
او به راستی هایی دست می یابد که من کرتیر بدان ها دست یافتم. 
این نوشته از آن رو از سوی من نگاشته شده است که من کرتیر در 
آن زمان به یاری شاهان و فرمانروایان آتش ها )آتشکده ها( و مغان 
بسیار به نوشته های دولتی افزوده ام. برای من مایه مباهاتی است 
آمده است.  دولتی  فرمآن های  و  نوشته ها  در  نامم  که  بزرگ  بس 
اسناد  یا  و  نامه ها  تصویب  دولتی  فرمآن های  آینده  در  کسی  اگر 
و یا نوشته های دولتی دیگری را می بیند، باید بداند که من همان 
کرتیرم که در روزگار شاهنشاه شاپور یکم مرا کرتیر موبد و هیربد 
فرزندان  یکم  بهرام  شاهنشاه  و  یکم  هرمز  شاهنشاه  روزگار  در  و 
دوم  بهرام  به هنگام شاهنشاه  و  اهورامزدا  موبد  مرا کرتیر  شاپور، 

کرتیر نگهبان روان بهرام، موبد اهورامزدا نامیده اند.«

5

کتیبه و سنگ نوشته  های کرتیر

قیافه کرتیر را از تصویر های نقش برجسته ها و کتیبه هایی که 
داده است برای او بر صخره ها کنده اند چنین می توان توصیف کرد 
: پیرمردی کوسه ) بدون ریش( که کالهی با نشان قیچی بر سر و 

لباس رسمی بر تن دارد.

از کرتیر چهار کتیبه ی بزرگ در محلی که پیش از او تنها جایگاه 
کتیبه های شهریاران ایران بود بجا مانده است. کتیبه های کرتیر به 

طور کلی دو موضوع عمده را در بردارند: نخست معرفی او و القابی 
که داشته و شرح کارهایی که در زمان هر پادشاه انجام داده است 
و دوم بیان کارهای خداپرستانه ی کرتیر و کشتار دیگر باورمندان 
دینی، آتش زدن معابد شان. اجبار به ایمن آوردن به دین زرتشت و 
امر به معروف برای سنت ازدواج با محارم و باالخره شرح معراج او.

چهار سنگ نوشته کرتیر در استان فارس در محلی که تا پیش از آن 
تنها جایگاه کتیبه های شهریاران بوده برجای مانده است. کتیبه های 
کرتیر به طورکلی به شرح جایگاه و پایه ی کرتیر و و شرح معراج او 

اختصاص دارد؛ و به زبان پارسی میانه و خط پهلوی است.

این سنگ نوشته ها شامل:

1( کتیبه کرتیر در نقش رجب، در سمت راست پیکر اردشیر بابکان 
در نقش رجب در نزدیکی تخت جمشید. این اثر، همان گونه که از 
متن نبشته پیداست، در زمان بهرام دوم )276–2۹3 میالدی( پدید 
دوره ی سلطنت  اواخر  در  هینتس  والتر  گمان  به  بنا  و  است  آمده 
بهرام دوم و در روزگاری که کرتیر در اوج قدرت خود بود، یعنی 

حدود سال 2۹0 میالدی.

2( کتیبه کرتیر در سرمشهد، در قسمت باالی پیکر بهرام دوم در 
سرمشهد. در باالی نگاره ی بهرام دوم نبشته ی بسیار بزرگ کردیر 
از نگاره  اینکه بخش هایی  با  به پهنای 27/5 و 87/2 آمده است. 
آسیب دیده است، در روی کاله شخصیتی که در میان بهرام دوم 
و شهبانو شاپوهر دختک قرار دارد، به راحتی می توان نشان قیچی 

کرتیر را بازشناخت.

3( کتیبه کرتیر در کعبه زرتشت، در زیر سنگ نوشته سه زبانی شاپور 
پیکرنگاره های  راست  سمت  در  رستم  نقش  در  زرتشت  کعبه  در 
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اصل  در  نگاره  این  رستم.  نقش  صخره  در  یکم  شاپور  پیروزی 
از شاهنشاه و دو قیصر رومی شکست خورده فیلیپ  مجلسی بود 
عرب و والریانوس. کرتیر جسورانه جرئت کرد و به خود اجازه داد 
در این مجل و در گوشه کتیبه قبلی، نقش صورت خود و متنی را 

حکاکی کند.

4( کتیبه کرتیر در نقش رستم که در زیر نقش کرتیر قرار دارد و 
بسیار آسیب دیده است و از نظر مضمون شبیه به کتیبه ی سرمشهد 

است.

و  است  شبیه  هم  به  سرمشهد  و  رستم  نقش  در  کرتیر  کتیبه ی 
می توان آن را به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول مشتمل است 
بر معرفی کرتیر و ذکر القاب و عناوین او در زمان شاهان مختلف 
و شرح فعالیت های دینی و سیاسی او. این بخش از کتیبه از جهت 
از  نیز اشتمال بر فهرستی  دربرداشتن فعالیت های این روحانی و 
ایاالت ساسانی دارای اهمیت است. بخش دوم کتیبه شرح معراج 
کرتیر است. متن های دو کتیبه ی دیگر در کعبه زرتشت و در نقش 

رجب خالصه و تقلید از دو متن دیگر است..

بخشی از متن های این کتیبه ها: 

*

» برای رضای خاطر اهورامزدا و ایزدان و بخاطر روان خویش مرا 
در کشور پایه و قدرتی بزرگ بخشید و جایگاه و قدرت بزرگم از 
) پخش کننده ی هدایا  بد  ادون  او مرا در همه ی کشور  و  اوست 
و  اردشیر  آناهیتا-  آتش  پرستشگاه  پریستار  و  پرستشگاه ها(  میان 
ایزد آناهیتا کرد و او مرا که کرتیرم به لقب نگهبان روان بهرام و 

موبد اهورامزدا ملقب کرد«.

**

کرتیر درکتیبه خود پس از توصیف سالخی مردم ادیان دیگر برای 
تغییر دین خود می نویسد: 

وآن  کیلیگیه  شهر  و  طرسوس  /شهرستان  سوریه  سوی  آن  و   «
فراسوی  تا  کاپادوکیه  شهر  و  قیصریه  شهرستان  کیلیکیه  سوی 
شهرستان یونان و شهر ارمنستان وگرجستان وآالن و بالسگان تا 
فراوسیو دروازه آالن شاپور شاهنشاه به اسب و مرد خویش غارت 
شاهنشاه  فرمان  به  درآنجا)سپس(  و  کرد  ویران  و  سوزاند  و  کرد 
آتش و آتشگاه ها بر پا ساختم... زنان و خرابکاران دین را که به 
به  را سخت  ایشان  نداشتند،  ایمان  یزدان  دین مزدیسنا وکردگان 
کیفر رسانیدم و بس پیوند همخونی ازدواج با محارم را روا کردم و 
بس مردم دین نااستوار بودند آن ها را دین استوارکردم وبس کسان 
بودند که کیش دیوان )بیگانگان ادیان دیگر(داشتند کوشش کردم 
ایزدان را گرفتند و بس  تا آن ها کیش دیوان را رها کنند وکیش 
کردگان یزدان را چنان افزودم و برتر بود و بس که بداین سنگ 

نبشته نوشته نیامد چه اگر می نوشتم بسیار می نمود............

«در سراسر کشور کار اهورامزدا و ایزدان باال گرفت و آئین مزدیسنا 
ایزدان و آب ها و  و مغان در همه ی کشور نیرویی بزرگ یافت و 

آتش ها و گله ها در سراسر کشور شادی فراوان یافتند ولی اهریمن 
و دیوان ضربت ها و درد و رنج فراوان نصیب شد و آئین اهریمن 
و دیوان از کشور رخت بربست و بدور افکنده شد و کاهنان یهود و 
بودایی و برهمنان و نزاریان؟ و زندیق )مانوی( از هم فروپاشیدند و 
تصویرهای خدایانشان منهدم گشت و پناهگاه های )پرستشگاه های( 
دیوان نابود شد و دیرهاشان به جایگاه های ایزدان بدل گشت. شهر 
پیشرفت  مذهبی  کارهای  از  بسیاری  استان،  به  استان  و  شهر  به 
یافت و آتشکده ی بسیار بنیان پذیرفت. بخاطر کوشش و رنج من 
بسیاری از آتش ها و مغان در سراسر کشور در میشان، آتورپاتکان 
)آذربایجان(، سپاهان )اصفهان(، ری، کرمان، سکستان )سیستان( و 
گرگان تا پیشاور درخشیدن گرفتند و نیز در خارج از ایران )انیران( 
آتش ها و مغانی که بیرون از ایران بودند، تا آنجا که اسبان و مردان 
در  و  انطاکیه، شهر و کشور سوریا  تا  رفتند  پیش  شاهنشاه شاپور 
استآن های سوریا در ترسه شهر و کشور کیلکیه در قیصریه شهر 
ارمنستان و بالسکان  یونان سرزمین های  تا  و  و کشور کاپادوکیه 
و  واال  را  مغان  و  مزدیسنا  آئین  من  آلبانی.  دروازه ی  تا  سپس  و 
شایسته ی احترام و ستایش ساختم. اما کافران و ملحدانی را که در 
مغستان به انجام فریضه های دینی و پرستش مزدیسنا نپرداختند، 
مردمان  بسا  نمودم.  نیکترشان  و  دادم  پند  آنان  به  و  دادم  کیفر 
آنان که  از  آوردند و بسیاری  به دین روی  نبودند،  پایبند دین  که 
دیوپرست بودند، در نتیجه ی کوشش و مجاهدت من دست از آئین 

دیوان برداشتند«»

و در آخر می گوید:

»  هرکه این نامه را ببیند و بخواند در برابر ایزدان و خدایان و روان 
خویش راد واستوار بود «

6

سرانجام کرتیر

پسر  کرتیر،  دخالت  با  سالگی،   34 در  دوم  بهرام  مرگ  از  پس 
چهارساله وی بهرام سوم، به سلطنت منصوب شد تا عمال قدرت 
نرسی  بهرام؛  ساله    58 عموی  لیکن  یابد.  تمرکز  کرتیر  دست  در 
بودند.  کرتیر  دشمنان  بسیاری شان،  که  دربار  بزرگان  همدستی  با 
تخت شاهی را پس از چهار ماه فرمانروایی از بهرام سوم خردسال 
گرفت و ستاره ی اقبال کرتیر که در این زمان پیرمردی ضعیف و 
قدرت  به  تنها  نه  نرسی  قیام  گذاشت.  افول  به  رو  بود  هفتادساله 
کرتیر پایان داد بلکه نام و نشان او از نه تنها از آتشگاه و دربار که 
از تاریخ هم گم شد. بعد از آن دوران کرتیر چنان فراموش شد آن 
چنان که حتی در اوایل دوره ی اسالم هم وقتی زرتشتی ها کتاب 
آن  در  او  نام  از  تدوین می کردند، هیچ ذکری  را  دینکرت  پهلوی 
کتاب نکردند کسی که در زمان هفت فرمانروای ساسانی زندگی 

کرد و اثر گذاشت.
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چرا فاشیست های ایتالیایی شیفته  سوریه بشار اسد هستند؟  
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در خارج سوریه، از آمریکای شمالی گرفته تا اروپا،  پرسروصداترین 
کازاپوند  هستند.  افراطی  راست  جبهه  به  متعلق  اسد  حامیان 
طالیی،  طلوع  یونان،  نئوفاشیستی  حزب  ایتالیا،  در  فورتسانووا  و 
حزب ملی بریتانیای انگلستان، حزب راست افراطی لهستان به نام 
تولد دوباره  ملت،  از جمله احزاب راست افراطی حامی اسد هستد. 
این  ایدئولوژیکی  ریشه های   از  ناشی  اسد  از  احزاب  این  حمایت 
اقتدارگرایی، اسالم هراسی و این تصور  که حکومت  گروه هاست: 

سوریه در مقابل اسرائیل مقاومت کرده است.

خونین  درگیری های  آغاز  از  پس  نیم  سال  و  شش  ایتالیا-  رم، 
شکستن  خاطر  به  که  شخصیتی  زهرالدین،  عصام  ژنرال  سوریه، 
انفجار  اثر  بر  است،  بدنام  دیرالزور  خفه کننده   و  سه ساله  محاصره  

بمب کشته شد.

نظامِی  اکتبر 2017 و طی کارزار  او در منطقه حویجه در  ماشین 
به  )موسوم  شام  و  عراق  اسالمی  دولت  ضد  بر  سوریه  حکومت 

داعش( منفجر و او کشته شد.

دیرالزور«  »قصاب  زهرالدین  سوریه،  اپوزیسیون  حامیان  نظر  از 
گفته  که  است  گسترده ای  شکنجه های  اصلِی  متهمان  از  یکی  و 

می شود به دست مقامات سوری انجام شده است.

با وجود این، برای حامیان اسد، این ژنرال، همچون خود حکومت 
مذهبی  و  قومی  فرقه گرایی  برابر  در  است  مستحکمی  دژ  اسد، 
منازعه ای که آلترناتیوهای عملی چندانی برای حل آن وجود ندارد.

زهرالدین،  مرگ  از  پیش  نیم  و  سال  یک   ،2016 مه  ماه  در 
عکس هایی در رسانه های اجتماعی انتشار یافت که او را در حال 
ژست گرفتن کنار بقایای تکه پاره  مردمی نشان می داد که کشته یا 

قطعه قطعه یا به دار آویخته شده  بودند.

آنچه مشخص است، در خارج سوریه، از آمریکای شمالی گرفته تا 
اروپا، بعضی از پرسروصداترین حامیان اسد و این ژنرال، متعلق به 

جبهه راست تندرو هستند.

بر اساس گزارش روزنامه ی ایتالیایی ال استامپا، مدتی پس از مرگ 
شهرهای  در  ژنرال  این  رثای  در  پوسترهایی  سروکله  زهرالدین، 
کازاپوند  از سوی  پوسترها  این  پیدا شدند.  ایتالیا  بزرگ  و  کوچک 
گروه های  از  یکی  و  فاشیستی  حزب  یک  که  بودند  شده  چاپ 
راست افراطی پرشماری است که در سرتاسر جهان از اسد حمایت 

می کنند.

ایتالیا،  افراطی  از جمله حزب راست  احزاب و گروه هایی  با  همراه 
ملی  حزب  طالیی،  طلوع  یونان،  نئوفاشیستی  حزب  فورتسانووا، 
بریتانیای انگلستان و حزب راست افراطی لهستان به نام تولد دوباره  
ملت، کازا پوند عضوی از جبهه بین المللی ای است که به حمایت از 
اسد می پردازد و در همبستگی با حکومت او نمایندگانی را به کشور 

جنگ زده سوریه گسیل می کند.

منازعه سوریه که با خیزش توده ای علیه حکومت اسد در ماه مارس 
2011 آغاز شد، به سرعت به یک جنگ داخلی تمام عیار تغییرشکل 

داد، جنگی که تا کنون جان صدها هزار نفر را گرفته است.

هم  و  آنها  متحدین  و  دولتی  نیروهای  هم  جنگ،  این  طول  در 
گروه های مخالف مسلح، به ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق 

بشر متهم شده اند.

فرار  خانه هایشان  از  نفر  میلیون  یازده  برآوردها،  برخی  اساس  بر 
کرده اند، که از آن میان برخی به جایی خارج از کشور پناهنده شده 

و برخی دیگر در داخل مرزهای کشور آواره اند.

یا  داده  پناهندگی  درخواست  اروپا  در  میلیون سوری  از یک  بیش 
گروه های  و  افراطی  راست  احزاب  که  جایی  گرفته اند،  پناهندگی 
با  هم صدا  می گیرند،  بیشتری  قدرت  روزبه روز  که  پوپولیستِی 

یکدیگر علیه حضور آنها متحد شده اند.

هیئت های نمایندگی »همبستگی«

سیمونه  پیش رو،  انتخابات  برای  کازاپوند  نخست وزیری  کاندیدای 
دی استفانو، در اتاق کنفرانس منظم و آراسته ای در دفتر مرکزی 
سخن  اسد  حکومت  با  متبوعش  حزب  رابطه   از  افتخار  با  حزب، 
می گوید. این اتاق کنفرانس در ساختمانی متعلق به شهرداری قرار 

دارد که گروه کازاپوند 14 سال پیش آن را اشغال کرده است

دی استفانو با طرح استدالل های متداول حامیان اسد به الجزیره 
می گوید: »تحت حکومت رژیم اسد، مردم می توانند آزادانه و آشکارا 
کریسمس را جشن بگیرند و زنان مجبور نیستند روسری سر کنند.«

»البته ما از ایدئولوژی دولت سوریه خوشمان می آید، اما از چیزی 
که این دولت آن را نمایندگی می کند نیز حمایت می کنیم، یعنی از 
آزادی و گشودگی  این دولت در تضاد با بنیادگرایی و سوسیالیسم 

مدرن ]عرب[.«

راست های  جانب  از  تظاهرات هایی  رهبری  کازاپوند  ایتالیا،  در 
بنابر  است،  داشته  بر عهده  را  مهاجران  و  برضدپناهنده ها  افراطی 
به  بازگشت  و  می کند  حمله  ضدفاشیست   نیروهای  به  گزارشات 
سال  از  ایتالیا  که  حکومتی  می کند-  تبلیغ  را  فاشیستی  حکومت 
پایان جنگ جهانی دوم در سال  آزادسازی اش در  زمان  تا   1۹21

1۹45گرفتار آن بود.

با جبهه   نزدیکی  رابطه  کاری  این حزب  استفانو می گوید که  دی 
گروه های  از  ائتالفی   - )ای اس اف اس(  سوریه  با  اروپا  همبستگی 
نئوفاشیستی و راست افراطی حامی اسد - داشته است و اعضای آن 
به هیئت های نمایندگی ای ملحق شده اند که برای دیدار با مقامات 

سوری به دمشق فرستاده شده اند.

نمایندگی  هیئت های  بازدید  سوریه،  دولتی  خبرگزاری  سانا، 
ای اس اف اس را پوشش رسانه ای داده است.

در ماه مه 2016، وقتی اعضای ای اس اف اس با مشاور رسانه ای اسد، 
بثینه شعبان، دیدار کردند، سانا گزارش داد که »هیئت نمایندگان 
جنایت های  سوریه،  مردم  با  همبستگی  ابراز  ضمن  ایتالیایی 

سازمان های مسلح تروریستی را محکوم کردند«.
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آنکه در  این گروه »برای فهمیدن  آمده که  این گزارش  ادامه  در 
سوریه چه اتفاقی در حال وقوع است و انتقال تصویر واقعی وضعیت 

به مردم اروپا« سرشار از امید بود.

دی استفانو که خودش تا به حال به سوریه نرفته است، با افتخار 
با  در سال 2016  کازاپوند  به  وابسته  اعالم می کند که گروه های 

بانوی اول سوریه، اسما اسد، مالقات داشته اند.

همبستگی-هویت ها]   گروه  رهبر  اوپِدیزانو،  آدا 
مبلغ  و  حامی   [SolidariteIdentites (Sol. Id)که 
سیاست های اسد است، بعداً در توصیف این مالقات آن را از آن نوع 

مالقات هایی خواند که »تا آخر عمر به یاد آدم می ماند«.

اوپدیزانو در گزارش ایتالیایی  زبانی در روزنامه حزب کازاپوند، ایل 
پریماتو، گفت: »ما این کار را برای کودکان سوری ای انجام می دهیم 
که اسما درباره شان ما با سخن گفت. این کار را برای خودمان هم 
انجام می دهیم، برای ایتالیا، برای آنکه فردا نتوانیم بگوییم که… 

ایتالیایی ها برادران سوری خود را به حال خود وانهادند«.

سیاسی  فعاالن  از  یکی  بود،  پاالدینو  آلبرتو  گزارش  این  نویسنده 
خشونت باری  حمله   ارتکاب  به   2011 سال  در  که  کازاپوند  حزب 
محکوم شد که طی آن پنج فعال حزب دموکرات راهی بیمارستان 

شند.

وقتی از دی استفانو سؤال شد که آیا بین مخالفت با ورود پناهجویان 
و  شدند،  آواره  حکومتی  نیروهای  دست  به  بیشترشان  که  سوری 
حمایت از اسد تناقضی وجود ندارد، او تأکید کرد که »آنها اغلب از 

دست شورشیان و داعش فرار می کنند«.

براساس یک نظرسنجی  از ۹00 پناهجوی سوری در آلمان که در 
سال 2015 انجام شد، بیش از نیمی از آنها در صورت کناره گیری 

اسد به کشورشان بازمی گشتند.

را  حکومت  نظرسنجی  این  در  شرکت کنندگان  درصد   70 حدود 
مقصر خشونت ها می دانستند، در حالیکه 31. 5 درصد انگشت اتهام 

را به سوی داعش گرفتند.

هم پوشانی های ایدئولوژیک

راست  کتاب  نویسنده  و  رم  ساکن  روزنامه نگاِر  کالدیرون،  گویدو 
افراطی، معتقد است که حمایت کازاپوند از اسد ناشی از ریشه های 
ایدئولوژیکی این گروه است: اقتدارگرایی، اسالم هراسی و این تصور 

که حکومت سوریه در مقابل اسرائیل مقاومت کرده است.

سنگر  عنوان  به  را  خود  کارش،  به  آغاز  همان  از  اسد  حکومت 
مقاومت درمقابل اسرائیل قالب کرده است.

با این وجود، منطقه مرزی بین بلندی های جوالن که تحت اشغال 
اسرائیل است و بقیه سوریه در حدفاصل جنگ خاورمیانه در سال 
1۹73 و تقریبًا هفت سال پیش و آغاز جنگ داخلی سوریه عمدتًا 

آرام بوده است.

اسد  که  است  این  واقعیت  »یک  می گوید:  الجزیره  به  کالدیرون 
آن  همه  از  مهم تر  و  دیگر  طرف  از  و  ملی گراست،  و  اقتدارگرا 

است که به نظر آنها ]راست افراطی[ اسد نماینده یک جهان بینی 
غیرمذهبی است«.

»نکته دیگر آن است که آنها اسد را ضداسرائیل و ضدصهیونیسم 
می دانند.«

او اضافه می کند که برای کازاپوند، جنگ سوریه بخشی از تهاجم 
سازمان   جهانی سازی«  »طرفداران  دست  به  که  است  بزرگ تری 

یافته است.

لیال شامی، یک فعال سوری-بریتانیایی و یکی از نویسندگان کتاب 
که  می دهد  توضیح  جنگ،  و  انقالب  در  سوری ها  شعله ور:  کشور 
بین  ایدئولوژیک  اسد ریشه در هم پوشانی  با  افراطی  رابطه راست 
فاشیسم اروپایی و بعثیسم، یعنی ایدئولوژی پایه ای حکومت سوریه، 

دارد.

دارد که در  الجزیره می کند: »قطعًا هم پوشانی ای وجود  به  شامی 
دو سطح کار می کند- اولین سطح، ریشه های ایدئولوژیکی بعثیسم 
است که قطعًا عناصری از فاشیسم و ملی گرایی افراطی را در خود 

حمل می کند«.

مورد  در  »خصوصًا  اولیه  بعثیست های  اینکه  توضیح  با  شامی 
الهام  اروپایی  فاشیسم  از  اقتدارگرا  دولت  کردن یک  بنا  چگونگی 
ار  بسیاری  نظر  از  که  می کند  مطرح  را  استدالل  این  گرفتند«، 
نئوفاشیست ها نیز حکومت اسد »همزمان هم در مقابل مسلمانان و 

هم در مقابل اسرائیل مقاومت می کند«.

این مالقات ها  از  اسد  اثنا، حکومت  در همین  که  شامی می گوید 
به عنوان فرصتی برای »مشروعیت  گرفتن« استفاده کرده است.

حمایت گسترده تر راست افراطی غرب

وجود گروه های راست افراطی حامی اسد در آمریکای شمالی و اروپا 
پدیده تازه ای نیست.

در ماه آوریل 2017، ریچارد اسپنسر، یک آمریکایِی طرفدار برتری 
در  و  دی سی  واشنگتن  در  را  »ضدجنگی«  تظاهرات  سفید،  تژاد 
به  آمریکا  سوی  از  سوریه  هوایی  پایگاه های  بمباران  با  مخالفت 

راه انداخت.

 [alt-آلترناتیو/بدیل راست  شاخص  چهره های  از  یکی  اسپنسر 
بین  نه چندان محکم  ائتالفی   [rightاست، جبهه ای که شامل 
نئونازی ها  و  سفیدپوست  ملی گرایان  سفید،  نژاد  برتری  طرفدارن 

می شود.

فورتسا نووا ]نیروی جدید[، یک حزب نئوفاشیستی ایتالیایی دیگر، 
نیز از اسد حمایت کرده است.

و  فیوره، که در دهه  هشتاد  این جزب، روبرتو  اکتبر 2016، رهبر 
پس از یورش پلیس به دفترکارش و کشف سالح و مواد منفجره در 
آن محل چند سالی از کشور متواری بود، در مورد اتحاد و نزدیکی 

حزبش با حاکم سوری توییت کرده است.

که  کرده  منتشر  را  فورتسانووا  چند عضو  از  عکسی  پستی،  در  او 



101

است:  نوشته  و  دارند،  دست  در  اسد  از  حمایت  در  پارچه نوشته ای 
از  آمریکا  متحده  ایاالت  و  داعش  مقابل حمالت  در  »فورتسانووا 

اسد و مردم سوریه دفاع می کند.«

در سال 2013، گروه راست افراطی یونان »زنبق سیاه« که خود 
را یک سازمان ناسیونال سوسیالیستی می خواند، ادعا کرد که برای 
حمایت از نیروهای اسد و جنگجوهای حزب اهلل، به سوریه جنگجو 

اعزام کرده است.

همان سال، نیک گریفین، عضو سابق حزب ملی بریتانیا و عضو 
از هیئت  تا 2014، به عنوان عضوی  از سال 200۹  اروپا  پارلمان 
و  تندرو  راست  سیاست مدارن  از  متشکل  بین المللی ای  نمایندگِی 

ملی گرایافراطی سرتاسر اروپا عازم دمشق شد.

وزارت  که  نشستی  در  شرکت  برای  دوباره  بعد  سال  گریفین 
دادگستری سوریه برگزار کرده بود، به سوریه بازگشت.

با این حال، اتحاد طرفداران برتری نژاد سفید با حکومت سوریه به 
پیش از جنگ برمی گردد.

در سال 2005، دیوید دوک، جادوگر کبیر سابق کو کالکس کالن 
و یکی از انکارکنندگان معروف هلوکاست، در دمشق و با پوشش 

تلویزیون دولتی سخنرانی کرد.

فقط  جهان،  تمام  در  و  آمریکا  »در  کرد:  اعالم  جمعیت  به  رو  او 
صهیونیست ها هستند که به جای صلح جنگ می خواهند.«

و  آمریکا  رسانه های  »صهیونیست ها«  اینکه  به  اشاره  با  دوک 
گفت:  می کنند،  کنترل  را  آمریکا  حکومت  بخش های  از  بسیاری 
»دلم به درد می آید که به شما بگویم که بخشی از کشور من تحت 
کشور  از  بخشی  که  همان طور  درست  صهیونیست هاست،  اشغال 
شما - بلندی های جوالن - تحت اشغال صهیونیست ها قرار دارد«.

باز هم عقب تر برویم، گفته می شود که سوریه به جنایتکار جنگی 
مورد  در  حکومت  به  آنجا  در  او  و  داده  پناه  برونر،  آلویس  نازی، 
نهایت مغضوب  در  آنکه  تا  تاکتیک های شکنجه مشاوره می داده، 

حافظ اسد، پدر و سلف رئیس جمهور فعلی، واقع می شود.

نظارت  ارودگاه های مرگ  به  اعزام 128000 یهودی  بر  برونر که 
داشته، سرانجام دستگیر شد و گمان برده می شود در سال 2010 

در زندان مرده باشد.

هیچ  سوریه،  داخلی  جنگ  آغاز  از  پس  سال  هفت  تقریبًا  امروز، 
نشانه ای دال بر گسست اتحاد اسد و طرفداران برتری نژاد سفید 

دیده نمی شود.

برگردیم به ستاد مرکزی کازاپوند، جایی که وقتی از دی استفانو 
در مورد مسئله نقض حقوق بشر سؤال شد، از حمالت حکومت از 
جمله از استفاده  نیروهای حکومت از بمب های بشکه ای در مناطق 

غیرنظامی دفاع کرد.

او گفت: »حتی امروز هم افرادی هستند که وسط شهرها اسلحه 
به دست می گیرند.«

»اسد باید چه کار کند؟ نباید روی سر آن افراد بمب بریزد؟ متأسفانه، 
این یک جنگ داخلی است.«

ماخذ: رادیو زمانه
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فرض کنید یک کشور نفت یک کشور دیگر را استخراج کرده و 
سرمایه گذاری  خود  کشور  در  را  آن  از  حاصل  سود  و  فروشد  می 
می کند)مانند آنچه دولت بریتانیا در سال های قبل از سال 1۹50 با 

نفت ایران می کرد(

فرض کنید که یک کشور ماده و منبع طبیعِی پراهمیت تر و گرانتر 
از نفت مانند آب را از یک سرزمین به کشور خود انتقال می دهد و نه 
تنها هیچ پولی به بومیان نمی دهد بلکه مردم بومی را از آب شرب 
هم محروم کرده و معترضین را به گلوله می بندد و آن ها را به عنوان 
مخل امنیت ملی)امنیت سرمایه داران( زندانی می کند.دقیقا چنین 
رفتاری با مردمان خوزستان و لرستان و چهارمحال بختیاری  توسط 
حکومت اسالمی می شود. نیروهای حکومت اسالمی حافِظ منافع 
سرمایه داران در تیرماه 13۹4 مردم محروم و مظلوم بلداجی را به 
گلوله بستند و در سوم بهمن 13۹6 به تجمع اعتراضی مسالمت آمیز 
و  استانداری خوزستان حمله کردند  مقابل  خانواده های خوزستانی 

چندین زن را زیر لگد و باتوم گرفتند.

عباس کشاورز معاون وزیر کشاورزی ایران)بخوانید وزیر کشاورزی 
کویرلند _اصفهان و یزد و کرمان( در سفری که به خرم آباد مرکز 
استان لرستان داشته است، گفته است:» لرستان دشت ندارد پس 

نیاز به آب ندارد و کشت دیم کنید تا آب به استانی دیگر رود«.

چنین اظهارات غیرمسوالنه غیر علمی و به شدت تبعیض آمیز از 
بایستی کمی  می  االصول  علی  که  جاری می شود   مدیری  زبان 
این  کم  دست  باشد.  داشته  شناسی  مردم  نیز  و  اکولوژیک  سواد 
معاون وزیر می داند که انتقال آب موجب کاهش ذخیره های آب 
زیرزمینی غیرقابِل جایگزین خواهد شد که خشک شدن چشمه ها، 
تاالب ها، جویبارها و رودخانه ها را در پی خواهد داشت. با خالی 
شدن سفره های زیر زمینی و انتقال آب های سطحی، کل پوشش 
بین  از  دامپروری  و  کشاورزی  نیز  و  جانوری  و  جنگلی  و  گیاهی 
خواهد رفت و مضافا بر این موجِب تهدید حیات  نه تنها در استان  
لرستان بلکه در خوزستان و استان ایالم و سیل مهاجرت  به کویر 

و بروز بحرآن های اجتماعی خواهد شد.

در  خوزستان  و  لرستان  شهرهای  از  بسیاری  تنها  نه  اکنون  هم 
بخش کشاورزی با کمبود آب مواجه هستند بلکه آب شرب جیره 
بندی شده است. شوربختانه در برخی مناطق حتی با تانکر هم آب 
توزیع نمی شود و مردم با زحمت بسیار آب شرب خود را تهیه می 
از جمله زهره و  به علت خشکاندن رودخانه های خوزستان  کنند. 
کارون آب دریا پیشروی کرده و میزان شوری آب موجب تعطیلی 
کشاورزی در هندیجان و نابودی نخلستان های آبادان و خرمشهر 

شده است.

آب بین کشاورزان بهبهان و امیدیه در جنوب شرق خوزستان جیره 
بندی شده و از هم اکنون به کشاورزان اعالم شده است که کشت 
تابستانه را تعطیل کنند. از فاجعه سد گتوند و حل شدن میلیون ها 

تن نمک در آب هم می گذریم.

این درحالی است که 

الف:میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی استان کرمان در یک 

سال زراعی برابر با کل آب  شرب کشور ایران است.

ب:1_میزان آب مصرفی صنایع فوالد و ذوب آهن و نیز فضای سبز 
شهر یک سال  اصفهان برابر یک دهه آب شرب اصفهان است. 

از  را  خود   مصرفی  آب  اینکه  بر  عالوه  اصفهان  ب_2_استان 
چهارمحال بختیاری  به زور دولت سرمایه داران وارد می کند مازاد 

آن را نیز به استان یزد می فروشد.

در نظر بگیرید استان اصفهان حق ترانزیت می گیرد اما استان مبدا 
حتی حق ندارد آب شرب داشته باشد.

احداث  اصفهان  در  خاورمیانه  استخر  بزرگترین  ب_3_همچنین 
شده است.

ب_4_قسمت تلخ تر قضیه این است که آب انتقالی در اصفهان 
و  بختیاری  چهارمحال  استان های  به  دوباره  و   شده  بسته بندی 
خوزستان حمل شده و به فروش می رسد.)فرض کنید آب سد کرج 
را به گرمسار انتقال می دهند و در گرمسار بسته بندی می کنند و به 

کرج حمل شده و به مردم کرج فروخته می شود(

همان طور که در باال پیامدهای زیست محیطی و نابودی کشاورزی 
و دامپروری و تسریع روند مهاجرت و ایجاد بحران های اجتماعی 
اشاره شد الزم است در این بخش برای درک بیشتر فجایع انتقال 

آب لرستان نگاهی به وضعیت جنگل ها داشته باشیم.

برای روشن تر شدن بحث الزم است دو شاخص را تعریف کنیم.

ابتدا شاخص سرانه جنگل. سرانه جنگلی یعنی مساحت جنگل  یک 
منطقه تقسیم بر جمعیت آن منطقه.

شاخص سرانه فضای سبز.  یعنی  مساحت فضای سبز یک شهر 
بخش بر جمعیت آن شهر.

سرانه جنگلی در ایران 17/. هکتار است .یعنی به ازای هر ایرانی 
از  یک چهارم  فقط 1700 متر جنگل وجود دارد. این عدد کمتر 

میانگین جهانی یعنی 7000 متر مربع است.

را تشکیل می  ایران  از جنگل های  جنگل های زاگرس 40 درصد 
است.  لرنشین  مناطق  در  زاگرس  جنگل های  از  سوم  دو  دهند. 
به عبارت دیگر 27 درصد جنگل های کل ایران در مناطق لر نشین 
است که در سال های اخیر با افزایش روند انتقال آب به کویر ،حیات 

این جنگل ها تهدید شده و بخشی از آن تا کنون نابود شده است.

شایان ذکر است، مجموع مساحت مناطق لرنشین در ایران حدود 10 
تا 12 درصد مساحت کل ایران است. جالب است استان کهگیلویه 
 8 به  نزدیک  ولی  دارد   را  ایران  بویراحمد یک درصد مساحت  و 
درصد جنگل های ایران  و 10 درصد آب های روان ایران در حوزه 
این استان قرار دارد و این استان باالترین سرانه جنگل طبیعی را 

دارد.

مقایسه سرانه جنگلی برخی استان های  منطقه زاگرس و لرستان و 
پیرامون آن با  استان های کویری بدین قرار است.
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 استان کهگیلویه و بویراحمد 1/45  هکتار 

استان ایالم 1 هکتار

استان چهارمحال بختیاری 8/.هکتار

استان لرستان 7/.هکتار

استان کرمانشاه  26/.هکتار

استان کردستان 0/17 هکتار

استان آذربایجان غربی 04/.هکتار

استان خوزستان   0/07

استان فارس0/05

استان های کویری

استان اصفهان  0/01

استان یزد  0/015

استان کرمان  0/017

استان قم005/.  یعنی در قم 50 متر است.

باید در  مورد آمار باال  دو نکته را در نظر داشت.

نکته اول اینکه آن بخش از جنگل های استان اصفهان یا خوزستان 
یا فارس مربوط به مناطِق لُرنشیِن این استان هاست که تقسیمات 
اکثریت  استان ها ملحق کرده است.)اگرچه  این  به  را  کشوری آن 

مساحت خوزستان لرنشین است(

نکته دوم این است که حتی این میزان ناچیز مربوط به  استان هایی 
مثل یزد یا قم یا کرمان هم  غیر طبیعی  و دست ساز است.یعنی 
این جنگل ها به دست بشر در سال های اخیر با بودجه های کالن و 

صرف هزینه  احداث شده اند.

سرانه فضای سبز چند مرکز استاِن کویری و شهرهای تابعه آن ها 
به عنوان مقصد انتقال آب لرستان با شهرهای مبدا انتقال آب

1( استان اصفهان

فوالد شهر 60 مترمربع

نطنز 36 متر مربع
کاشان  28/5 متر

اصفهان 26 متر
شهرضا اصفهان 12 متر

کرمان17 متر
رفسنجان17 متر

 2( استان سمنان.

سمنان 14 متر 
گرمسار ۹ متر

3( استان مرکزی

اراک  22/57 متر
محالت 16 متر

خمین 14 متر

4( استان یزد

یزد  16/5 متر
اردکان یزد  14/1 مربع

5 ( استان خراسان جنوبی
طبس 24/5 مربع

)این شهر در شمال کرمان و جنوب سمنان و شرق یزد و اصفهان 
است و 10 درصد بیابآن های کشور در این شهر قرار دارد و طبس 
پیوسته  بختیاری  انتقال آب چهارمحال  داران  داعیه  به جرگه  هم 

است(

6 ( استان قم

شهر قم 18/41

در عرض یکسال از 15/41 به 18/41 رسیده است یعنی نرخ رشد 
20 درصد.

استان های مبدا انتقال آب و مواجه با ریزگردها:

1( استان چهارمحال بختیاری
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بروجن 25 متر
شهرکرد 18 متر
لردگان 10 متر

2( استان لرستان

خرم آباد 11 متر
نورآباد 7 متر

الیگودرز 4/5 متر

3( خوزستان

دزفول1۹/5
اهواز 14 متر

بندر ماهشهر 11/2
خرمشهر  4/5متر

ایذه و باغملک 4 متر
مسجدسلیمان 1/5 متر 

4( کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج 13
گچساران 11/3

دهدشت 4/5 متر

5( استان بوشهر 

شهر بوشهر 4/25 متر مربع
برازجان 14 مترمربع

بندر دیلم ۹ متر مربع
*متوسط استان بوشهر 8/7متر مربع

باید توجه داشت که: 

الف:استاندارد سرانه فضای سبز شهری مطلوب جهانی در بازه 15 تا 
25 متر و استاندارد ایران 12 متر است و در شهرهایی که با مشکل 

ریزگردها و گرد و خاک روبرو هستند باید 25 متر باشد.

صنعتی  مراکز  مهمترین  از  یکی  بعنوان  اصفهان  ب:فوالدشهر 
اصفهان با 60 متر سرانه فضای سبز در مقایسه با  بندر ماهشهر 
مهمترین  5/5برابر  یعنی  مربع  متر   11/2 خوزستان  جنوب  در 

بندرصنعتی خوزستان فضای سبز دارد.

ج:نرخ رشد سرانه فضای شهری استان های کویری  به عنوان مقصد 
آب های انتقالی با مرگ  جنگل های بلوط زاگرِس میانی  )لرستان 

(رابطه مستقیم دارد. 

بنابر این اگر تا دیروز برخی به حکومت جمهوری اسالمی و رنگهای 
سبز و بنفش آن متوهم بوده اند یا به تعمد مشکل اصلی آب را به 
مافیای درون حکومت و دولت درسایه نسبت می دادند تا حکومت  
را از  طرح های هدفمند اهریمنی انتقال آب  منزه جلوه دهند  ولی 
در حال حاضر  نه تنها دم خروس از زیرعبای دولت  حسن روحانی 
بیرون زده است بلکه صدای  “قوقلی قوقوی”  مدیران و معاونین 
دولتش همچون عباس کشاورز و کالنتری رئیس سازمان محیط 

زیست گوش فلک را پر کرده است.

کل  به  نسبت  اسالمی  حکومت  کلی  سیاست  بیانگر  واقعیت  این 
مناطق لرستان و جنوب غرب ایران است.

غرب  جنوب  در  کشوری،  تقسیمات  اگرچه  که  داشت  توجه  باید 
که  استان   11 بین  را   لرستان  پیوسته ی  به هم  سرزمین  ایران، 
ایالم، خوزستان،  لرستان، همدان،کرمانشاه،  استان های  از  عبارتند 
بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، اصفهان 
جمعیتی  با  مردمان  این  اما  است،  کرده  تقسیم  مرکزی  استان  و 
نزدیک به 10 میلیون نفر، برای مبارزه علیه تبعیض و سرمایه داری 

به هم پیوند می خورند.

اساسا ماهیتی  بدین دلیل است  که در خیزش دی ماه 13۹6 که 
اقتصادی داشت مردمان لُر بطور خودجوش پیشاهنگ قیام بوده اند 
و نزدیک به 24 نفر از 28 نفر جانباخته خیزش دیماه لرتبار بوده اند.
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خـوزسـتـان ســرزمـیـن نـفـت و ریـزگـرد 
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بیش از یک دهه است که از شروع گرد و غبار  ویرانگِر خوزستان 
باران های پس از آن که هر سال هزاران نفر را به بیمارستان  و 

روانه میکند می گذرد.

اعتراضات مردم استان خوزستان و دیگر استان ها،  تا قبل از رسیدن 
در  نمی آمد.  مسئولی  هیچ  چشم  به  تهران  به  خاک  و  گرد  اولین 
کنار ریزگردها دیگر مسائلی مانند؛ بی آبی، کمبود بیمارستان های 
مجهز ، مدارسی با کمترین، ناامنی، فقر و بیکاری گریبان مردم را 

گرفته بود.

در  نمک  دریاچه  آمدن  به وجود  و   ۹0 در سال  گتوند  آبگیری سد 
پشت این سد هزینه های کالنی به بار آورد که در نهایت به حال 
خود رها شد و دیگر هیچ کنترلی بر نمک ورودی به آب صورت 
نگرفت، و جلگه خوزستان و زمین های زیر دست آن به صورت 

تدریجی به شور زار تبدیل کرد و هر روز نیز شدت می یابد.

این مسئله مستقیما بر در آمد کشاورزان این مناطق تاثیر گذاشت به 
طوری که انگار همه مسائل پیش آمده در خوزستان از قبل برنامه 
ریزی  برنامه  و  است، همانگونه که در سکوت خبری  ریزی شده 
بخشی از استان سیستان و بلوچستان  هم مرز پاکستان، با خشک 
شدن آب دریاچه هامون مردم مجبور به تخلیه روستاهای مرزی 
شدند و راه  برای قاچاق و جوالن نیروهای سپاه و حکومتی هموار 

تر از گذشته کرد.

 مردم این مناطق مجبور به کوچ به زاهدان،  چابهار و دیگر شهرها 
شدند. بستن ورودی تاالب های مانند هورالعظیم برای اکتشافات 
نفت و گاز، که بخش زیادی از مردم مناطق اطراف با کشاورزی و 
دامداری امرار معاش میکردند کم کم از بین رفت و همچنان نیز 
می رود، الزم به ذکر است که زمین های حاصلخیز باقی مانده تیز 
از طرف نهاد های نظامی و دولتی مصادره شد! مصادره زمین تنها 
اتفاق می  مختص به خوزستان نیست و گاه در مناطق دیگر هم 
افتد، به طور مثال مصادره زمین روستائیان جلیزی شهر دهلران در 
استان ایالم. ساکنان این روستا عرب هستند، در آذر ماه سال ۹6 
توسط سازمان اتکا وابسته به ارتش جمهوری اسالمی ایران زمین 

های این مردمان مصادره شد. 

نگاهی کوتاه به تعدادی از اتفاقات دهه هشتاد و نود در خوزستان:

  •افشاء نامه ی به امضاء ابطحی مدیر پیشین دفتر ریاست جمهوری 
)بعداَ تکذیب شد، اما نامه مزبور دارای مهر خیلی محرمانه بود( که 
در سال 84 باعث بوجود آمدن درگیری های وسیع در مناطق عرب 
معترضان  به دستگیری و سرکوب  نشین خوزستان شد که منجر 

شد. 

و  شد  نامیده  خشم«  »روز  ماه  فرودین   26 ساله  هر  آن  از  پس 
اعتراضاتی شکل می گیرد.

 •اعتراض بخشی از طرفداران یک نامزد انتخاباتی مجلس هفتم 
ایذه در اسفند 81 به تقلب در انتخابات  برای دیگر نامزد “که از 
قضات دادگاه انقالب خوزستان بود” بعد از چند ساعت  اعتراضات 
و  آغاز شد  علیه حکومت  و شعارها  به خود گرفت  شکل جدیدی 
از  تعدادی  شدن  کشته  یا  زخمی  و  بازداشت  به  منجر  نهایت  در 

معترضان شد.

 

 •اعتراض مردم شوش، شادگان، اهواز و دیگر مناطق عرب نشین 
در دی ماه سال ۹0 با شعار و دیوار نویسی برای تحریم انتخابات 
مجلس با دستگیری تعداد زیادی از جوانان رو به رو شد که جوء 

بسیار امنیتی حاکم شد.

در میان  بازداشت شدگان سه نفر به نام های:

1(«ناصر آلبو شوکه درخشان که چهار روز پس از بازداشت در 10 
بهمن در شکنجه گاه وزارت اطالعات اهواز«

2( محمد کعبی در 23 بهمن در شوش«

3( رضا مغامسی در8 فروردین سال ۹1 زندان دزفول«

که زیر شکنجه های وحشیانه جان دادند.

    

 اعتراض جمعی از کشاورزان اهواز در سال ۹5 نسبت به تصرف 
زمین های حاصلخیز کشاورزی خود توسط شرکت کشت و صنعت 
نیشکر امیرکبیر در راستایی طرح توسعه نیشکر در بخش اسماعیله 

اهواز.

نفت،گاز، کارخانه  به  توجه  با  مناطقی است که  از  خوزستان یکی 
نامید.  ایران  اقتصادی  پایتخت  را  آن  می توان  غنی  منابعی  و  ها 
می توان به راحتی اعتراف کرد که تنها منابع خوزستان مهم است و 
مردم این مناطق در زیر سایه مرکزگرایی این سیستم  گم شدند و 

حکومت نیز ارزشی برای این مردم این مناطق قائل نیست.

سخنرانی مهدی طائب در بهمن سال نود یک در جمع مسئولین 
بسیج دانشجویی که سوریه را یک استان استراتژیک برای ایران 
یا  بخواهد سوریه  و  کند  ما هجوم  به  اگر دشمن  افزود  و  دانست 
خوزستان را بگیرد اولویت ما سوریه خواهد بود. که بعد از اعتراضات 

بسیار مجبور به تغییر در لحن گفتار خود شد.

از  که  شد  انجام  حالی  در  نژاد  احمدی  توسط  گتوند  سد  آبگیری 
نوع  به  بسیاری  محیطی  زیست  اعتراضات  آن  از  قبل  سال  دو 
خاتم  موسسه  بودن  درگیر  دلیل  به  اما  بود.  گرفته  صورت  پروژه 
اقتصادی نظامی  النبیا، سپاه سد، مهاب قدس و دیگر غول های 
باعث  ایرانی،  تمام  اجرا کننده طرح  و  به عنوان مجری  پروژه  در 
شد اعتراضات مردم منطقه در نطفه خفه شود و همین موضوع به 
خودی خود اکوسیستم منطقه را تحت تاثیر قرار داد، و در باال دست 
نیز روستائیان زیادی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و 
تنها  نه  شوند،  رانده  اللی  و  سلیمان  مسجد  شهرهای  حاشیه  به 
بلکه همه سدهای که در منطقه ساخته شد مشکالت  این پروژه 
عدیده ای برای مردم که در باال دست و پایین دست بوجود آورد، 
بی خانمان کردن 10 الی 15 هزار نفر ساکن 60 روستای منطقه 
سادات حسینی که پس از آبگیری سد کارون 3 و با پرداخت مبالغی 
ناچیز به عنوان خسارت، سرزمین اجدادی خود را از دست دادند و 
بدون حرفه و شغلی در حاشیه شهر ایذه سکونت کردند. باید در نظر 
داشت که شغل همه این روستائیان کشاورزی، باغ داری و دامداری 
آمار  رفتن  باال  به  تنها   این شهرها  در  با سکونت  اما  است،  بوده 

بیکاری، فقر، اعتیاد کمک کردند.
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مسئولین امر نیز به خوبی از این موضوع آگاه هستند. با وجود پنج 
رودخانه مهم در استان خوزستان،به جز چند شهر، این استان از آب 

آشامیدنی سالم برخوردار نیست.

مردم آب شرب مورد نیاز خود را به صورت آب معدنی یا آب تسویه 
تهیه می کنند و در روستاهایی که امکان خرید آب وجود ندارد مردم 

از آب چاه و غیر تسویه شده استفاده می کنند.

در کنار این مشکالت نبود بیمارستان در همه شهرهای استان چه 
مردم  سال ها  این  همه  در  بختیاری نشین،   و  عرب نشین  مناطق 
برای رساندن بیماران خود به بیمارستان های اهواز یا دزفول جهت 
درمان دچار حوادث جاده ای شده و گاه این تالش برای درمان نه 
تنها موفقیت آمیز نبوده، بلکه این تصادفات منجر به کشته شدن 

بیمار یا اطرافیان شده است. 

َگردوغبار ها چه تاثیری بر زندگی و سالمت مردم می گذارد؟ 

در سال 87-88 تعداد زیادی خانواده ها که در انتظار تولد فرزندان 
خردسال  کودکان  و  می آمد  دنیا  به  ُمرده  کودکانشان  بودند،  خود 
بر همه  که  دلیل مشکالتی  به  اهواز  ابوذر  بیمارستان  در  بسیاری 
پوشیده نیست فوت شدند، حتی یک گزارش از طرف مسئولین و 
پزشکان این بیمارستان برای پیشگیری تکرار حوادث مشابه داده 

نشد! 

و  ادارت  تنفسی  مشکالت  دلیل  به  روزها  خوزستان  در  ساله  هر 
نفت  های  شرکت  روزمزد،  کارگران  اما  می باشد،  تعطیل  مدارس 
که  بود،  خواهند  آزاد  فضایی  در  کار  به  مجبور  و...  پتروشیمی  و 
و  داشت،  خواهد  دسته  این  برای  مدت  دراز  در  زیادی  مشکالت 
به  مجبور  زیادی  تعدادی  نیز  باران  بارش  اولین  از  پس  همیشه 
وقت  رئیس  گفته  طبق  بود،  خواهند  ها  بیمارستان  به  مراجعه 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  در8-12 آبان ماه  سال 
۹4،  پس از بارش باران 17هزار نفر در خوزستان برای مداوا مجبور 
به مراجعه به مراکز درمانی شدند. از سال ۹2  که این پدیده نیز 
به مشکالت منطقه اضافه شده است هر ساله چندین هزار نفر که 
اغلب سالمندان یا کودکان هستند، پس از اولین بارش ها در پائیز 

دچار تنگی نفس شده و نیاز به درمان پیدا می کنند.

تا به امروز که بیش از یک دهه از گرد و غبارها در جنوب غرب 
ایران می گذرد، به نظر هیچ برنامه و تالش مشخصی برای مهار 
و جلوگیری از وقوع این پدیده برای آسایش مردم صورت نگرفت 
است، و همه مسئولین مربوطه مشکل اصلی را نبود دولت یکپارچه 
مسئولین  خود  بیان  به  اما  می دانند،  ریزی  برنامه  برای  عراق  در 
و  داخلی  منشاء  خوزستان  خاکی  روزهای  این  از  برخی  مربوطه 
برای  خشک شدن تاالب های خوزستان هست که هیچ تدبیری 
از مسئولین نظام  برخی  نگرفته است! گاه  این بخش هم صورت 
این  باشند که  نداشته  از مردم خوزستان خواسته اند هیچ دلخوری 
سال ها  است...  خداوندی  نعمت  و  برکت  کربالست  خاک  خاک، 
از آن جمله که راه قدس از کربال می  گذرد، و باعث تداوم جنگ 
ایران و عراق شده بود گذشته و هنوز شهرهای مانند خرمشهر بعد 
ناکام  به  با توجه  اما به نظر می رسد  آباد نگشت،  از ویرانی جنگ 
ماندن حکومت در به کار بردن این تئوری که؛ »با دعای مجاهدین 
اسالم خاک کربال به ایران رسیده« و » برکت خاک کربال را مردم 
خوزستان به خوبی احساس می کنند« باید گفت: در زمان جنگ نیز 

از این خاک خالی از برکت بی بهره نبودند.

 

چرا به یک باره همه توجه و نگاه ها در سال ۹6 به سمت خوزستان 
رفت؟

از همه گیر شدن اینترنت و شبکه های اجتماعی در بین مردم، و 
تا اعتراضات مردم به قطعی برق و آب که تاکنون در این سطح 

بی سابقه ای قرار گرفت. 

و  مناظرات  در  جمهوری  ریاست  اخیر  انتخابات  نامزدهای  مانور 
بیان مشکالت برای تخریب رقبای خود و جمع آوری آرایی مردم 
این مناطق یکی از مضحک ترین و تکراری ترین حرکت های این 

حکومت است و البته باید اعتراف کرد که موفق هم بوده اند.

در اواخر خرداد سال ۹6 به دلیل قطع چند ساعته برق، تولید نفت 
واقع  در  کرد،  پیدا  کاهش  روز  یک  در  بشکه  هزار  هفتصد  کشور 
که  را  حاکمیتی  بدنه  کشور،  نفت  تولید  پنجم  یک  حدود  کاهش 
اقتصادش و درآمدش متکی به نفت و فرآورده های نفتی است و 
در گیر جنگ سوریه، عراق و... است را به لرزه در آورد و تلنگری 
زد که حتی اگر برای نفت، صنایع، منابع مالی و... شده است باید 
مدت  برای  اگر  حتی  که  کسانی  همه  بیندیشند،  جدی  راهکاری 
به  باشند  بوده  ساکن  مهمان هم  عنوان  به  خوزستان  در  کوتاهی 
خوبی این مسئله را می دانند که همه ساله با شروع گرمایی طاقت 
فرسا، برق به صورت نوبتی برای مردم قطع می شود و مشکالت 
عدیده ای به بار می آورد، هر چند تا به امروز هیچ عزم جدی برای 

رفع یا کم کردن مشکالت نبود.

و  نمی کشد!  نفس  می کشد!  تشنگی  دارد  مدت هاست،  خوزستان 
خوزستان آهسته آهسته دارد می میرد.



10۹

ترفند جمهوری اسالمی و سکوت احزاب محکوم است! 
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آب  انتقال  به  نسبت   13۹6 18اسفند  مورخ  اصفهان  کشاورزان 
منطقه ی لرستان بختیاری به یزد دست به تظاهرات زدند.  از طرفی 
به مسدود کردن و  نیز نسبت  بطور همزمان کشاورزان خوزستان 
انتقال آب سرشاخه های رودخانه ی کارون به اصفهان و یزد وکرمان 
در همان روز  اعتراض کردند. کشاورزان  اصفهان  با حضور در شهر 
اصفهان در مسیر  پل تاریخی  خواجوی این شهر  بر زاینده رود، 
زاینده رود  "آب  می زدند  فریاد  آنان  دادند.  ادامه  خود  تظاهرات  به 
حق مسلم ماست". به راستی حق با کیست ؟کشاورز خوزستانی یا 

اصفهانی ؟یا هردو  یا هیچکدام ؟چرا چنین است؟

این اعتراضات همزمان کشاورزان خوزستانی و اصفهانی که مانند 
مسابقه بندکشی یا جنگ گالدیاتورها بود بطور تبعیض آمیزی از 

سوی رسانه سرمایه داری و آنتی سرمایه داری بازتاب داده شد.

تاریخچه ی انتقال آب مناطق بختیاری به اصفهان به دوره ی صفویه 
و پس از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان بر می گردد.در آن 
زمان پادشاه صفوی از پادشاه فرانسه، لویی چهاردهم برای انجام 
این امر کمک خواسته بود.تا قبل از آن زاینده رود یک رودخانه ی 
فصلی بود. شیخ بهایی معمار اصفهان توانست مقدار کمی از آب 
مناطق بختیاری را به اصفهان منتقل کند و چنین تالش هایی در 
طول زمامداری سلسله ی صفویه و حکومت های بعد از آن تا کنون 

ادامه داشته است.

الزم است این نکته را مورد توجه قرار دهیم که کارشناسان حوزه 
آب، رقابت  بر سر مالکیت آب را پایه بروز جنگ در دهه های آینده  
پیش بینی کرده اند و عمال شرح مارکس بر شیوه تولید آسیایی را 

مورد تایید قرار داده اند.

برای توضیح بهتر موضوع؛ شاخص سرانه آب را تعریف می کنیم. 
یعنی میزان آب جاری در طول یک سال یک  شاخص سرانه آب 

سرزمین بخش بر  جمعیت آن سرزمین.

شاخص خط فقر آب  در جهان1500 متر  است.متاسفانه تا سال 3 
سال دیگر سرانه ایران به رقم 1300 تنزل می یابد. 

کشور ایران در مدیریت آب از بین 133 کشور رتبه 132 را کسب 
نموده است. یعنی از آخر دوم. رشد جمعیت و جنگ ارتجاعی ایران 
و عراق؛ خشکسالی های اخیر و توسعه صنعت و کشاورزی و احداث 
800 هزار چاه در ایران و گرمایش زمین  باعث گردیده که  72 
درصد از ذخیره آب سفره های زیرزمینی که مانند حساب پس انداز 
است، نابود گردد. ۹0 درصد آب به بخش کشاورزی و 5درصد آب 

شرب و مابقی صرف صنایع می گردد.

در سال های نه چندان دور، یک سوم آب های روان ایران  مربوط 
به سرشاخه ها و حوضه های آب ریز سه رود کارون، کرخه و دز در 
لرستان  )استان های بختیاری ،لرستان، کهگیلویه بویراحمد( بود که 
البته هم اکنون بسیار کاهش یافته  است و تقریبا 11 میلیارد متر 

مکعب است.

سه  و  دو  و  یک  تونل های   1374-1331 سال  معاصر  درتاریخ 
اصفهان  کشاورزی  توسعه ی  باعث  و  گردید  افتتاح  کوهرنگ 
و  فرهنگ  تنها  نه  شد.  فوالد  صنعت  و  شهرداری  سبز  فضای  و 
در  بلکه  یافت  تغییر  کاریز  بر  مبتنی  اصفهان  کشاورزان  ذائقه ی 
دیگر استان های کویری هم جوار آن، حرص و طمع بیشتری برای 
انتقال آب لرستان چه در حوضه بختیاری و چه در حوضه ی استان 

لرستان به وجود آمد.

بدون مجوز زیست محیطی  به سمت کویر،  انتقال آب  طرح های 
اجتماعی  بحران های  و  اکولوژیکی  پیامدهای  به  بی اعتنایی  با 
این  »آب«در  مدیریت  ضعف  بارز  نشانه ی  که  مبدا   استان های 
مناطق بود،  و تاثیرات منفی بر کشاورزی و زیست بوم خوزستان 
به عنوان حوضه ی آبریز چندین هزار ساله آبهای زاگرس میانی و 
کارون با اعمال نفوذ منصب داران کویری در ارکان قدرت شدت 
آخرین  در  مرگش  از  قبل  رفسنجانی  هاشمی  که  آنجا  تا  یافت. 
سفرش به زادگاهش یعنی شهر رفسنجان پروژه ی انتقال آب را از 
منطقه ی بختیاری به باغهای پسته اش را به نام مردم رفسنجان 

از مقصد و نه مبدا بطور تمسخر آمیزی افتتاح کرد.

درگیرودار جنگ  ارتجاعی ایران و عراق اکثر طرح های صنعتی به 
استان های کویری اختصاص داده شدند.

در دوره 30 ساله بعد از جنگ با مدیریت کویرساالران در الیه های 
قدرت در ایران و تصاحب کرسی ریاست جمهوری، سهم کویر از 
توسعه و صنعت هرچه بیشتر افزایش یافت و اصفهان فربه تر گشت. 
ها  کابینه  در  وزیر   6 از  بیش  اصفهان  استان  دوره ها  از  برخی  در 
داشته است. بنابراین با تحلیل چنین داده هایی به رمز  اینکه بیش از 
30 درصد صنایع ایران در استان اصفهان و 25 در صد آن در شعاع 

50 کیلومتری شهر اصفهان واقع شده اند پی می بریم.

سال به سال میزان انتقال آب و احداث دهانه و قطِر تونل ها افزایش 
برحق  صاحب  را  خود  اصفهان  استان  اکنون  که  به طوری  یافت. 
سال ها  این  تمامی  در  شوربختانه  می داند.  بختیاری  مناطق  آب 
بوده  کویرساالران  دست  در  کشاورزی  و  نیرو  وزارت های  سکان 
است. علی الرغم کمبود شدید آب با گسترش کشاورزی با تسطیح 
کاذب  به طور  را  آب  تقاضای  میزان  دیم  زمین های  کانال کشی  و 
ممنوعیت  یا  اصالح  و  الگو  درتغییر  تالشی  هیچ  و  دادند  افزایش 
کشت اقالم آب بَر به ویژه برنج، هندوانه، گندم، پنبه، پسته و انار و 
جایگزینی اقالم مقاوم کشاورزی و کم مصرف مانند خیار، گوجه، 
نگرفته  صورت  آب بَر  محصوالت  صادرات  کاهش  نیز  و  طالبی، 
است. همین طور که در غرب استان اصفهان؛ برنج در سطح وسیعی 

کشت می شود.

در  آب«  انتقال  »علیه  مردمی  جنبش  یک  پیش  سال  چندین  از 
مردم  (همراه  لرستان  استان  و  بختیاری  استان  از  اعم   ( لرستان 
خوزستان شکل گرفت. این جنبش مبارزه ی خود را علیه طراحان و 
مدیران و مجریان و به طورکلی دست اندرکاران انتقال آب پی ریزی 
کرد. مافیای آب وکویر ساالران برای خفه کردن صدای این جنبش 
قوم گرایی  انگ  اعتراضات  .به  نکردند  فرو گذاری  ترفندی  هیچ  از 
با  اصفهان  وقت  استاندار  دستور  به  اصفهان  ویژه ی  یگان  زدند. 
چهارمحال  استان  مردم  اعتراضات  به  کشور   وزارت  هماهنگی 
آمار رسمی یک کشته و70 زخمی  بختیاری حمله کردند و طبق 
اولین  باداجی  صادقی  حسین  و  شد  نتیجه اش  بازداشتی  وصدها 
جانباخته جنبش آب لقب گرقت. اما جنبش به اعتراض خود ادامه 
داد. مردم خوزستان نیز با اعتراضات چندین روزه ی خود در سال 
13۹5 ولی فقیه را مجبور کردند که وی اعتراف نماید  که در حق 
مردم خوزستان ظلم کرده است. پس از این وقایع دیگر انتقال آب 
به راحتی سابق امکان پذیر نبود .پس باید ترفندهای دیگری به کار 

می بستند.
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کویرساالران در تمامی الیه های قدرت دست به کار شدند. از طرح 
ضمیمه کردن بخش های پر آب استان های چهارمحال بختیاری و 
لرستان به استان اصفهان تا اختصاص بودجه ی تکمیل پروژه های 
رفع  درخواست  تا  و   13۹7 سال  بودجه  در  آب  انتقال  اهریمنی 
زیست  محیط  سازمان  خود  استناد  به  که  پروژه ها  برخی  توقیف 
غیر قاتونی بوده اند. عالوه بر این مدیران و سهام داران صنایع آب 
برفوالد با تبلیغات توانستند انتقال آب را به یک خواست همگانی در 
استان اصفهان و کویر تبدیل کنند بطوری کهبه یکی از ابزارهای 
حسن  کابینه  به  اعتماد  رای  در  چانه زنی  و  استان  در  مردم فریبی 

روحانی و انتخاب استاندار مبدل گردید.

 در هفته ی اخیر نمایندگان اصفهان به عنوان البی تقنینی و سیاسی 
کویرساالران سناریوی خود را پیگیری کردند. ابتدا از آقای یوسف 
»انتقال آب «اعالم شکایت  به  به علت مخالفت  بابادی  فرهادی 
کرده و این جوان رشید را مسبب تحریک مردم خوزستان قلمداد 
کرده اند و از او خواسته اند از حقوق مردم خوزستان دفاع نکند. در 
تظاهرات  به  وادار  را  اصفهان  شرق  بی نوای  کشاورزان  بعدی  فاز 
زدند.  کتک  هم  را  کشاورزان  کردند؛  حمله  آنان  به  البته  کردند. 
کشاورزان دوباره فردای آن روز یعنی در تاریخ 1۹ اسفند 13۹6 در 
خود شهر اصفهان بر روی پل خواجو تظاهرات کردند و شعار خود 
را از “ای لشکر شرق اصفهان آماده باش آماده باش /بهر پوکندن 
لوله ی یزد آماده باش” را به شعار “آب زاینده رود حق مسلم ماست” 

تغییر دادند.

و شاکی  اصفهان  نماینده  و  ابرکویرساالر  روز حیدرعبادی  این  در 
آقای یوسف فرهادی بابادی در پیامی می گوید: 

از مردم ورزنه و شرق اصفهان می خواهیم حداقل یک بار دیگر به 
استاندار فعلی فرصت دهند در این یک سال تونل سوم بجد در این 
یک سال تونل سوم به جد پیگیری می شود،  تونل سوم و بهشت 
آباد جزو بدهی های وزارت نیرو)به مردم اصفهان است؛ تاکید از من 
است( است. خسارتهایی که در این سال ها به کشاورزان وارد شده، 

جبران می شود”

عابدی  حیدر  سناریوی  و  تکمیل سخنان  در  نیز  اصفهان  استاندار 
گفت: »مسئوالن باید پاسخ گوی کشاورزان شرق اصفهان باشند« 
محیط  سازمان  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  و  نیرو  وزیر  اینکه  یعنی 

زیست هزینه سیاسی تعویق پروژه ها به عهده شما است.

به عبارت دیگر کویر ساالران حکومتی، مافیای آب و بطور کلی 
با دسیسه آب کشاورزان شرق استان  حاکمیت جمهوری اسالمی 

اصفهان را قطع می کنند تا با یک تیر چند هدف را بزنند. 

خشم  و  زیستی  محیط  مطالبات  ضرب  زیر  از  را  خود  اینکه  اول 
توده های استان های نفت خیز جنوب غرب به ویژه خوزستان  رها 

سازند. 

اینکه بین کشاورزان در شرق و غرب اصفهان از یک سو و  دوم 
کشاورزان خوزستان از سویی دیگر که همگی از اقشار زحمتکش 
و فقیر جامعه  بوده و اساسا متحد طبقاتی همدیگر هستند؛ اختالف 
بیفکند و با دامن زدن به اختالف و تنفر و کینه  قومیتی مانع اتحاد 
مردم  سرکوب  و  ارعاب  منظور  به  را  الزم  بهانه  و  گشته  خلق ها 

تامین کند. 

بنابراین الزم است مردمان و کارگران و کشاورزان و زحمت کشان 
استان های مبدا و مقصد و خلق های لر و فارس و عرب با هوشیاری 
جمهوری  دسیسه ی  این  افزایی،  هم  و  همدلی  و  اتحاد  با  کامل 
اسالمی را خنثی کرده و به سوی سرنگونی حاکمیت سرمایه جنبش 

را ادامه دهند.

مرگ بر جمهوری اسالمی

زنده باد اتحاد طبقاتی زحمتکشان و کارگران وخلق های دربند

زنده باد برابری و سوسیالیزم
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نگاهی به پروژه ی «سیرك اقوام»  
(رویکرد فولکلوریک به مسئله ی اقوام غيرفارس) 
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غیر  مردم  برای  دولت  ایده آل  الگوی  آید  می  لرها  سر  که  بالیی 
در چنین  به همه جاست.  آن  تعمیم  دنبال  به  است. دولت  فارس 
سیاستی تمام موضوع و مسئله ی مردم غیر فارس به لباس و برخی 
چندان  آن  به  دیگر  نیز  مردم  این  خود  که  فولکلوریک  آئین های 
پایبند نیستند و سال هاست که از آن گذشته اند فرو کاسته می شود. 
این رویکرد فولکلوریک به دنبال این است تا همانند سیرکی گردان 
برخی آداب و رسوم ساختگی و غیر ساختگی مردم غیر فارس را 
تحت عنوان هویت »خرده فرهنگ های ایرانی« در این شهر و آن 
شهر نمایش دهند و موجب انبساط خاطر بازدیدکنندگان را فراهم 

آورد.

لرها از جمله اولین گروه هایی بوده اند که این سیاست در مورد آنان 

سیرک ها  این  بازیگران  اولین  لر  »نخبگان«  از  عده ای  شد.  اجرا 
)لباس،  شده  تفکیک  و  مجزا  عناصری  رویکرد،  این  در  بودند. 
شد.  وارد  »ملی«  ویترین  در  به سرعت  لری(  موسیقی  و  خوراک 
علیرغم این واقعیت، این سیرک گردانی ها نتیجه ای برای مردم لر 

نداشت.

در  سرعت  با  لرها  شده  انجام  مختلف  پژوهش های  اساس  بر 
کار  این  مشتاقانه  و  هستند  فارسی  فرهنگ  در  شدن  جذب  حال 
انجام می دهند. آن ها به هویت لری نگاه منفی شدیدی دارند.  را 
که  نشان می دهد  است  داده  انجام   )138۹( فکوهی  که  پژوهشی 
ندارند  لری  اسم های  به  فرزندانشان  نام گذاری  به  عالقه ای  لرها 
»گرایش  لری  لباس  به  نسبت  آن ها  هستند.  »گریزان«  آن  از  و 
منفی قدرت مند« دارند و از آن نیز گریزان هستند و از همه مهم تر 
هیچ گونه عالقه ای به زبان مادریشان، لری )در برابر زبان فارسی( 
ندارند. )رجوع شود به فکوهی 138۹(. این یافته ها را پژوهش های 

دیگر نیز تایید می کنند.

این پژوهش ها به ما می گویند که رویکرد فولکلوریک و نماد آن 
افتاده است( هیچ ارزش  اقوام« راه  نام »جشنواره  )سیرکی که به 
سیرک ها  این  حصل  ما  ندارد.  فارس  غیر  مردم  برای  افزوده ای 

چیزی جز اعطای کامی مجانی به سلطه گران، پوشانده نگاه داشتن 
اعمالشان  به  مشروعیت بخشی  و  فارس  غیر  مردم  به  ظلم شان 
پیش  از  کاری  ویترینی  سیاست های  و  سیرک ها  این  اگر  نیست. 
نشان می دادند.  پژوهش ها  این  که  نبود  این  لرها  می بُرد وضعیت 
اگر کاری نمی توانیم بکنیم، حداقل از تجربه ی لرها و نگاه تحقیر 

آمیزی که به خودشان دارند درس بگیریم.

و  ثابت  می دهند  انجام  سیرک ها  این  که  کاری  آن،  بر  عالوه 
غیرمتغیر کردن هویت مردم غیر فارس است. هویت مردم عرب 
را  به عنوان مثال، به اسب و فنجان و قهوه و بز و سگ و خیمه و 
رقص برساخته شمشیر کاهش می دهد. نشان دادن این عناصر به 
جا مانده از گذشته، در کنار تلی از عرب ستیزی رایج در مجالت و 

کتب درسی و سخنان روشنفکران ایرانی، تخریب میراث و تاریخ 
مردم غیر فارس، و استثمار و بهره کشی اقتصادی چه معنائی جز 

استهزاء و به سخره گرفتن این مردم دارد؟

رضا شاه در کتاب خاطرات خود می نویسد که زمانی که وارد اهواز 
شدم ایرانی هایی دیدم که فرهنگ خود را فراموش کرده و لباس 
عربی می پوشند. نود سال پس از آن تاریخ به اینجا رسیده ایم که 
این »ایرانی های عرب شده « یا »عرب زبان« را در سیرک ملی 
اقوام می چرخانند و به بقیه نشان می دهند که این »عرب زبان ها« 
که رضا شاه از آنان گفته بود چه موجوداتی هستند. همین کار را 
با بقیه مردم غیر فارس انجام می دهند. مردم ُکرد و بلوچ روزانه با 
فرهنگ شان در حال  بدبختی دست و پنجه نرم می کنند،  فقر و 
انقراض است، از داشتن یک مسجد در تهران محروم هستند، آنگاه 
برای خوردنی های آن ها در تهران جشن می گیرند و جمع می شوند 
تا ببینند این مردم به جا مانده از گذشته که زود یا دور نابود می شوند 
چه می پوشند و چه می خورند. جالب آنکه هستند افرادی که حاضرند 
با کمال میل بازیگر این سیرک  گردان باشند و این کام مجانی را به 

قدرت تقدیم کنند و با آن عکس یادگاری بگیرند.
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اگر عکس و فیلم و طرح و مقاله هایی را که فعاالن و روزنامه نگاران 
حکومتی با رویکرد و برداشتی رومانتیک از مسائل اجتماعی، سیاسی 
و  اینستاگرام  صفحات  )شادگان(  فالحیه  شهر  محیطی  زیست  و 
فیسبوک و لیست های انتخاباتی را از آنها پر کرده اند؛ پس بزنیم، 
هیج  که  می شود  نمایان  واقعیت  از  دردآلودی  و  چرکین  تصویر 
را  دردها  این  نمی گوید،  سخن  آن  از  ستادی  و  ارگان  و  روزنامه 
و  بی نام  چهره های  با  که  می کنند  احساس  و  می فهمند  مردمانی 
نشان تا به اکنون در زندان شیبان اهواز بی صدا در حاشیه رنج و 

اندوه بی پایان ظلم و بیداد به فراموشی سپرده مي شوند. 

فالحیه نماد عریان و صریح تضاد طبقاتی جنوب است، شهری با 
جمعیت نزدیک به صد در صد عرب با عمیق ترین فاجعه های برآمده 
از پروژه های کالن اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. شهری که 
بیشترین تعداد روستاها را در اطراف خود دارد خود روستای بزرگی 
است که به دلیل شرایط وخیم زیست محیطی فقط در پنج سال 
گذشته 20 هزار نفر از جمعیت خود را از دست داده است. تابلوهای 
فروش ملک و خانه را می توان در همه جای شهر دید، فالحیه به 
فروش می رسد، آن ها به حاشیه شهرهای اهواز و اصفهان و کرج و 
مشهد و دیگر شهرها مهاجرت می کنند تا عالوه بر فقر و تنگدستی 
در زیر بار فشارهای ناشی از رویکرد سیتماتیک دولت-ملت در طرد 
و انکار عنصر عرب به هویت و زبان خود به دیده تحقیر بنگرند و 

به طور روزمره به انکار خود بپردازند.    

جوانانی که آن روز )11 دی ماه( در حاشیه تاالب و رود بی آب 
فالحیه خروشیدند چه کسانی بودند؟ جز یک لیست ناقص از اسم 
های خاک زده چه میراثی به جا گذاشتند؟ آن ها چه گفتند و چه 
شنیدند؟ فریادهایی که در کوچه های اندوه بار و ویران با لهجه ی 
عربی شهر شعر و ادب سر داده شد چه چیزی را شکافت و بازتاب 
فریاد نکشید؟ و چرا  زنانه ای در میان جمع  داد؟ چرا هیچ صدای 
هیچ شعاری به زبان فارسی و هماهنگ با شعارهای سر داده شده 

در سراسر ایران شنیده نشد؟ 

شروع و گسترده تر شدن موج جنبش سراسری از روز 7 دی 13۹6 
در شهرهای پیرامونی ایران، و همچنین جو حاکم بر اذهان عمومی 
باقی از روز 17 آذر که مردم حاشیه شهر اهواز در پاسخ به مصادره 
زمین کشاورزان عرب در روستای الجلیزی بوسیله ارتش دست به 
اعتراض زدند، بسیاری از فعاالن عرب را در چالش سخت دوگانگی 
تایید و انکار جنبش قرار داد. فعاالنی که در جنبش فالحیه فعالیت 
عمال ناچیزی در مقابل حرکت خودجوش مردم و جوانان عادی در 

حاشیه مانده داشتند.  

و  تاریک سرکوب  ناخودآگاه  در  نام فالحیه  بود که  روزها  این  در 
استثمار جامعه عرب به سرعت شروع به درخشیدن کرد. تمام راه 
های نود ساله غارت و به حاشیه راندگی و انکار و سرکوب و فقر و 
بیکاری و نابودی محیط زیست که عمیقا به زندگی مردم کشاورز 

این نواحی پیوند خورده بود به یکباره در چهره فالحیه نقش بست و 
فریاد خشک و چرکین خود را در 11 دی ماه رأس ساعت پنج عصر 

در چهارراه الله واقع در مرکز شهر سر داد. 

مشارکت  فراخوان  که  کسانی  بیشتر  قیام  این  از  قبل  روز  یک 
بودند توسط  اینترنتی منتشر کرده  را در شبکه های  در تظاهرات 
نیروهای امنیتی بازداشت و با امضای تعهد نامه و اجبار به منتشر 
کردن خبر تکذیب تظاهرات در همان روز آزاد شدند. اما روز بعد 
در رأس ساعت 5 عصر بسیاری از جوانانی که بیشتر از روستاهای 
اطراف »اوشار« ، »خنافره« و دیگر روستاهای اطراف شهر آمده 
حضور  با  شدند.  جمع  شهر  مرکز  در  واقع  الله  چهارراه  در  بودند 
نیروهای امنیتی در همان مکان جو مرکز شهر پر تنش می شود، 
نیروهای  از میان  افزوده می شود  تعداد آن ها  به  مردم که کم کم 
امنیتی که اکنون خود را در مقابل سیل مردم بی دفاع می بینند رد 
فلکه شهرداری حرکت می کنند. جمعیت ساکت  به سمت  شده و 
به آن می پیوندند، مردم بهت زده و  پیرمردان هم  حرکت میکند، 
همه  از  باریک  و  تنگ  جویبارهای  می نگرند،  را  جمعیت  هراسان 
طرف همدیگر را در آغوش می گیرند، چهره های بی نام  و نشان؛ 
آفتاب زده و خسته از غم نان و کار و آزادی، بر روی رودخانه بی 

آب وسط شهر که نماد فاحش مرگ شهر است می گذرند. 

بیانیه  مردم  حضور  است،  انقالب  حضور  است،  اعتراض  حضور   
است، اینجا هیچ ضرورتی برای شعار دادن احساس نمی شود، توده 
مردم سخن می گوید، از نابودی هزاران نخل، از نابودی وحشیانه 
محیط زیست، خشک کردن هور فالحیه، رودخانه جراحی، از فقر 
کارخانه فوالد،  در  بومی ها  استخدام غیر  از  افزون،  روز  بیکاری  و 
نیشکر، مهاجرت، از اختناق، وحشت؛ همه را در چهره ها می توان 

خواند و فریاد کرد. 

جمعیت به سوی فلکه شهرداری و از آنجا به سمت فلکه »دله« 
ستاد  و  فرمانداری  ساختمان  شهر،  حساس  نقطه  می کند،  حرکت 
به  جمعیت  رسیدن  با  دارد.  قرار  آن  نزدیکی  در  انتظامی  نیروی 
این نقطه ماموران امنیتی شروع به شلیک گاز اشک آور به سوی 
جمعیت می کنند، جمعیت خشمگین که اکنون شعار »بالروح بالدم 
نفدیک یا اهواز، المایطلع یلبس شیله« سر می دهد به هیجان در 
با پرتاب سنگ به سوی ماموران امنیتی حمله ور  می آید، جوانان 
می شوند به سمت ساختمان فرمانداری هجوم می برند که به شدت 
به وسیله گاز اشک آور و شلیک تیر هوایی از سوی نیروها به عقب 
برمی گردند، با عقب نشستن جمعیت و تاریکی هوا بسیاری متفرق 

می شوند، و شهر به خاموشی معمول خود بازمی گردد. 

به دلیل بافت سنتی و قبیله ای شهر تاکنون بسیاری حضور زنان  
در این روز را تایید نکرده اند، در این نواحی امر سیاسی یک شأن 
حذف  در  حاکم  سیاسی  نظام  هژمونی  می آید،  حساب  به  مردانه 
تحت  بیشتر  را  سنتی  های  جامعه  جامعه،  در  زن  حضور  طرد  و 

فریاد خشک و چرکین فالحیه

وقتی رودهای بی آب طغیان می کنند

یوسف السرخی
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تاثیر قرار می دهد و آن را دربازتولید رویکرد مردساالرانه به مسائلی 
همچون سیاست یاری می دهد.   

دو ساعت بعد ماشین های نیروهای امنیتی از سمت شهردار خوین 
اکنون  می کنند.  امنیتی  کامل  طور  به  را  جو  و  شده  فالحیه  وارد 
عوامل رژیم که در هیئت معترض از مردم فیلم برداری کرده بودند 
که  )عواملی  می پردازند  معترضان  شناسایی  به  اطالعات  اداره  در 
نان خود را از گوشت و خون و پوست مردم ستم دیده شهر تهیه 
می کنند تا در میان دریایی از فقر و فالکت با خفه کردن صدای 
عدالت و خشم توده های فرودست جزیره سعادت خود را آباد نگه 

دارند(

از فردای همان روز موج دستگیری ها شروع می شود، به دلیل کوچک 
شرکت کنندگان  از  بسیاری  سریع  شناسایی  قابلیت  و  شهر  بودن 
به  را  مردم  عده ای  اجتماعی  شبکه های  در  می شوند،  دستگیر 
خیابان های  امنیتی  نیروهای  می کنند،  دعوت  دوباره  مشارکت 
مرکز شهر را محاصره و هرگونه تجمع را نه متفرق بلکه دستگیر 
می کنند، بنا به گزارش شاهدان عینی در این ساعات نزدیک 300 
الی 400 شخص در خیابان های مرکز شهر و به خصوص چهارراه 

الله دستگیر شدند. 

تا سه روز دیگر موج دستگیری ها ادامه پیدا می کند، نزدیک به هزار 
شخص از فالحیه و روستاهای اطراف دستگیر می شوند، به دلیل 
ناکافی بودن بازداشت گاه و ساختمان های حکومتی بازداشت شدگان 
را به بدترین شیوه ممکن در حسینیه ها و مساجد اطراف بدون غذا 
نگاه می دارند، بسیاری نیز به زندان شیبان اهواز منتقل می شوند. 
بعد از یک هفته به جز 300 شخص بقیه بعد از امضای تعهدنامه 

کتبی و شکنجه آزاد می شوند. آمار زندانیان اکنون به 50 تا 100 
شخص رسیده است که خبری از وضعیت دقیق آن ها در دسترس 
لیست  ها  خانواده  و ترس  امنیتی شهر  به شرایط  توجه  با  نیست. 
بازداشت شدگان به شدت ناقص است، بسیاری از آن ها در سکوت 

به سر می برند، و حتی حاضر به سخن گفتن از آن ها نیستند. 

مدرنیته  طرفداران  همچنین  و  سنتی  مرکزگرای  متوسط  طبقه 
مردمی  جریان های  با  مقابله  در  همواره  که  عرب  فارس-تشیع 
آن ها  سر  بر  را  والیت مداری  طبل  روستایی  فقیران  و  حاشیه ها 
کوبیده اند، در این برهه یا با نوشتن لیست های بلند باال به انکار 
حقوق مردم و اثبات والیت مداری و ذکر شهید و نشید پرداختند، یا 
با حضور در تظاهرات فرمایشی هر گونه امکان برآمدن صدای توده 

ها را در نطفه خفه کردند. 

طیف سوم که شامل فرهیختگان و فعاالن راست گرای برآمده از 
این طبقه را شامل می شود با ارائه خوانشی سطحی و ذات محورانه 
مبنی بر اینکه راست گراهای ملی و سلطنت طلبان اکثریت معترضان 
جنبش سراسری در ایران را تشکیل می دهند دیگران را به سکوت 
دعوت کردند و هشدار سر دادند که فعاالن عرب خود را هیزم این 

آتش نکنند.
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تمام  اکنون  ماه سربلند ۹6،  ماه طوفنده، دی  ماه سرخ، دی  دی 
شده است. دی ماهی که  فصلی تازه در تقویم سالیان تاریخ ایران 
گشود؛ که دهان حاشیه شد و فریاد حاشیه  نشینان را در نهایت خشم 
و بغض سالیاِن انکار، باال برد و جهانی را متوجه خود ساخت. این 
فریاد، فریاد چه کسانی بود؟ این شهامت شعله  ور از کدامین داغ  ها 
این چنین سرخ و افراشته آمده تا بسوزاند؟ پس از حاشیه چه می تواند 
باشد؟ پس از تاریکی، سکوت، محو  بودگی و انکار؟ پس و پیش و 
بیش از مرگ، گویی که راه دیگری برای اشباح هاشور خورده  ی 
حاشیه  نشین، باقی نمانده است. برای آنان که هیچ  چیز جز جان خود 
سکوت؛  و  تاریکی  زنجیرهای  در  نه  اما  بمیرند  تا  آمده  اند  ندارند. 
بلکه در شعله  هایی که قصد در برگرفتن نابودگران را دارند ؛ بلکه 

این  چنین راهی به زندگی بگشایند. آمده  اند برای نبرد و پیروزی.

محرومیتی  و  رنج  و  تبعیض  زخم  های  تاریخ  اند.  داغداران  اینان 
شدت یافته را با خود حمل می  کنند. آمده  اند تا با پرچم خونین خود، 
و تقالی بی  در ترس  بی رنگ مرکزگرا، که  و  گفتمان  های الل 
ثمر، چیزی جز تمرین فرو رفتن نبوده و غرق در گرداب هژمونی 
حاکمه شده  اند را کنار بگذارند. اینان بی  نام  های همیشه  ی اعصارند. 
دور و ریز و محوند اما با تمام هیچ  بودگی خود، ذرات گردباد انقالب 
را تشکیل می  دهند. انقالبی که تنها با نفس خشم هم  اینان خواهد 
چرخید و پایه  های ستم را در هم خواهد شکست. اکنون این ذرات 
نام  ها  بی  این  طوفنده؟  و  عاصی  ذرات  این  کجا هستند؟  گداخته 
ایذه،  فالحیه،  تویسرکان،  دورود،  همچون  بیگانه  ای  شهرهای  در 

مسجدسلیمان، قهدریجان، فالورجان، شاهین شهر و...

سراغ یکی از این شهرها می رویم و چشم در چشم چند نفر از اهالی 
آن خواهیم انداخت. می خواهیم از نزدیک گوشه هایی از چند زندگی 

گره خورده با این اعتراضات را روایت کنیم.

از  نفر  اعتراضی گذشته چند  اینجا »ایذه« است. در طی روزهای 
جوانان این شهر، ازجمله مسعود کیانی، وحید طهماسبی  سرقلی و 

علی موالیی کشته و تعداد بسیاری نیزدستگیر شده اند. 

پس از این که  چند نفر از دستگیرشدگان را همچون محمد صارم، 
آبدین بهادری، سعید آقاسی و سیروس امیری، به زور شکنجه، و 
با پرونده سازی های جعلی از سایرین  جدا کردند،  به عده ای دیگر 
آزادی مشروط با وثیقه دادند. اما بعید نیست اگر بدانید ایذه کجاست 
به  می گذرانند،  روزگار  معیشتی  وضعیت  چه  در  این شهر  مردم  و 
اندکی  جای  به  مشروط   آزادی  یعنی  خبر  این  دوم  بخش  خاطر 
خوشحالی، اشک بریزید. تنها یک اقلیت محدود در طی روزهای 
و  گذاشته  گرو  را  »خود«  دارایی  مالکیت  اسناد  توانستند  گذشته 

فرزندان  شان را آزاد کنند. 

خانواده  استیصال  تالقی صحنه  های  از  است  پر  شهر  روزها  ،  این 
های فقیر، در ناتوانی بیرون آوردن بچه هایشان با قید وثیقه:

آقای ف مردی شصت و سه ساله است. او و خانواده  اش ساکن 
طبق  هم  ف  آقای  هستند.  ایذه  به  نزدیک  روستاهای  از  یکی 
قاعده ای رایج در ایذه و مناطق اطراف، از طفولیت کارگری کرده 
و حاال بخش های زیادی از سالمتی خود را از دست داده است. 
پایش  راه می رود یک  وقتی  دارد.  و سابقه ی سکته  قلبی  بیماری 
یک  درونی  دردهای  کنار  در  جسمی  دردهای  تحمل  می  لنگد. 
موضوع جدا نشدنی از حیات آقای ف می  باشد و خالصه ی کالم 
از اواسط جوانی کامال پیر و حاال فرسوده شده است. نُه سال پیش 
دخترش که فرزند ارشد خانه بود به خاطر فشار تحقیرهای طبقاتی 
از جانب خانواده ی نامزدش و همچنین زبانه های یک خشم شدید 
از فقر تقریبا مطلق -که شاید هیچ کدام از ساکنین شهرهای بزرگ 
و حتی همان شهرستآن های اطراف نتوانند تصوری داشته باشند از 
حدت و شدت آن- دست به خودسوزی زد و جان باخت. این دختر 
از کودکی مثل باقی کودکان روستا در ایجاد درآمد اندک خانه با 
ارتباطات  عصر  و  تکنولوژی  زمانه ی  در  و  بود  سهیم  پشم ریسی 
درس  کالس  چهار  یا  سه  بود  توانسته  تنها  شدید،  فقر  خاطر  به 
انبوه  مانند  هر صبح  او  بود.  روزمزد  کارگر  ف  آقای  پسر  بخواند. 
حرکت  ایذه  شهر  اصلی  فلکه ی  سوی  به  روزمزد  کارگران  دیگر 
هر  )برای  که  کسی  تا  بیاستد  کارگران  سایر  کنار  در  تا  کرد  می 
از میان آن ها  را  راه برسد، یکی  از  پیدا کند  نیاز  به کارگر  کاری( 
انتخاب کرده و با خود ببرد.  او در یکی از همین رفت و آمدهای 
روزانه ی کار روزمزدی، در جاده ی مرگبار و ناامن ایذه و روستایشان 
آقای  آوران خانه ی  نان  از  اثر تصادف کشته شد و یکی دیگر  بر 
ف نیز کم شد.  پسر دیگر و کوچکتر، معموال در نهالستان و مزارع  
گلدان،  یک  کردن  پر  ازای  به  ریال!«  »پنج  ابتدا  مزد  دریافت  با 
چیدن یک ردیف نهال، یا ازین قبیل و میزان کارها و دستمزدها، 
به همراه مادرش کار می کرد. ده سال از کارهای پنج ریالی این 
کودک گذشت. مادر زمین گیر شد  و پسر بیست ساله به جای پر 
کردن گلدان، حاال او هم به صف کارگران روزمزد فلکه ی اصلی 
اضافه شده است.  او نیز راه برادر مرده ی خود را در پیش گرفت. راه 
کارگران روزمزد فلکه ی اصلی! کارگرانی بدون مطلقا هیچ گونه 
ایمنی و شرط و حرفی؛ کارگرانی تنها برای انتظار! آقای ف حتی در 
روستا خانه ندارد. زمین ندارد. گاو و گوسفند هم ندارد. در ناحیه ی 
زمین های کشاورزی، رو به روی قبرستان روستا چند خانه ساخته 
شده که یکی از آن ها را آقای ف پس ازینکه به خاطر تقسیم ارث 
خانه ی پدری میان چند برادر و دریافت اندک سهمی از یک تَل  آواِر 
روستایی )یعنی محل سکونت قبلی اش( اجاره کرده است. آقای ف 
با وجود بیماری و پیری، لنگان لنگان روانه ی شهرهای بزرگ تر و 
این سرگردانی  در  معموال  او  کند.  پیدا  کاری  بلکه  دورتر می شود 
بین شهری موفق نمی شود پولی به دست آورد؛ اما با دیدن وضع 
نمی  ماند.  برایش  چاره ای جز جست وجو  نیز،  خانواده  اش  فالکت بار 

چند اپیزود
آیدا پایدار
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پسر آقای ف چون همیشه به خاطر کار، در مرکز شهر می ایستد و 
آشنایان زیادی هم  در این مدت پیدا کرده است سریع از هر خبری 
مطلع می شود. او جز اولین کسانی بوده که تمام بغض و نفرت و 
سر  را  شعارها  اولین  و  ریخت  در صدا  را  دردناکش  زندگی  خشم 
داد. گویی که در تمام این سال ها تنها منتظر فرصت بوده است. تا 
لحظه ی دستگیری همان جا خروشیده، حق عمر بر فنا رفته ی خود 
و خانواده اش را طلبیده و حیات له شده ی خود را فریاد زده است. 

در دادگاه: آقای ف که به خاطر پسرش  جست و جوگری برای 
پسر  کار  پیگیر  تا  برگشته  ایذه  به  و  کرده  رها  را  شهرها  در  کار 
ستم کشیده ی در بندش باشد، با برگه ای در دست رو به روی آقای 
سیری  حالت  با  طلب کار،  اخموی  است.  ایستاده  طلب کار  اخموی 
باد گلو می زند و پس از چند صدای التماس گونه ی آقای ف فریاد 

می زند: مردک نفهم! مگر حالیت نیست؟ می گویم وثیقه!!! 

فکر  این  به  شنود.  نمی  و  بیند  نمی  چیزی  دیگر  گویی  ف  آقای 
می کند که تنها نقطه ی اتکای خانه ی بنا شده بر قرض اش، همین 
پسر کارگر روزمزد است. چه کسی جواب سالمش را می دهد که 
از مقابل اخموی  آزادی پسرش بگذارد؟  برای  حاال بخواهد وثیقه 
سیر کنار می رود. به گوشه ای تکیه می زند و با چشم های روستایی 
سرخ و گونه های سیاه و سرما زده، خشک و مات می ماند. در فکر 

غرق می شود همچنان که نم اشکی چشمانش را پوشانده است. 

***

خانم خ یک زن 75 ساله است. شوهر رفتگرش شانزده سال پیش 
برای  را  ماهیانه  تومان  هزار  هفتصد صد  بازنشتگی  حقوق  و  ُمرد 
ازین  بسیار  باید  می کند  فکر  خ  خانم  گذاشت.  جا  به  خانواده اش 
بابت خوشحال و راضی باشد. او به خاطر مشقت های دیرباز زندگی 
اش که شامل خوشه چینی و حمل سنگین روزانه ی آب و هزاران 
دوندگی دیگر می شد، از وقتی به یاد دارد بیمار بوده است. در طی 
این سال ها پدر و مادر و غمخوار بچه هایی بود  که با قرض و خون 
بقالش،  فامیل  از  ماهیانه  بزرگشان کرد؛ قرض های  اشک  و  جگر 
قرض ماهیانه از نانوا، قرض ماهیانه از برادر تا موعد دریافت سی 
هزار تومان، شصت هزار تومان، صد هزارتومان... و حاال در زمانه ی 
برسد  فرا  تومان  هفتصدهزار  باالخره  نجومی  قیمت های  غوغای 
کمکی  نشد  حاضر  هرگز  او  کند.  تقسیم  بدهی ها  میان  را  پول  و 
جز قرض از کسی دریافت کند. خاطرات کودکی بچه ها از پول، 

تصویری عجین شده با آِه مادراست.

از  فقط  و  گرفت  دندان  به  را  بچه هایش  فقر،  درنهایت  خ  خانم   
آن ها خواست تا درس بخوانند و بزرگ شوند. حاال بچه ها بزرگ 
افتاد.  بار به زندان  شده اند. در طی این سال ها پسر خانم خ چند 
خانم خ سال ها در جاده های ایذه و اهواز اشک ریخت و در رفت 
ازدواج  آن ها  دوتای  رفتند.  دانشگاه  به  هم  دختر  سه  بود.  آمد  و 
کردند و به شهرهای دور رفتند. دختر سوم اما در تبعید است و به 
غم های خانم خ دلتنگی و ناتوانی دیدار فرزند آخر هم اضافه شد. 
زندگی  با هم  آزادی  از  بعد  خ و پسرش  بود که خانم  چند سالی 
می کردند. او با اینکه یک زن بی سواد بود اما گاهی حرف هایی می 
زد و تحلیل هایی داشت که بچه ها و اطرافیانش را غافلگیر می کرد. 
خصوصا در سال های پیش تر، حسرت خیلی ها را برانگیخته که ای 
کاش زندگی کمی با این زن مستعد سازگارتر می بود تا می توانست 
دست کم بخشی از توانایی هایش را همراه با شجاعت بسیاری که 
دارد به نتیجه برساند. اما حاال همه می دانند دیگر این حرف ها از 

سر خانم خ و امثال او گذشته و بی معنی شده است. خانم خ حاال  
تقریبا فلج است. در آستانه ی نابینایی قرار دارد و هر سه ماه یکبار 
می بایستی دو آمپول در چشمش تزریق شود که قیمت آن ها یک 
باشد. پسر  برابر حقوق ماهیانه اش می  پانصد یعنی دو  میلیون و 
خانم خ پس از آزادی کار کرده و به همراه دو خواهر معلمش که 
و  وام ها  رفته اند، کمک خرج  به شهرهای دیگری  و  ازدواج کرده  
است  مادر  آخر  سال های  پرستار  پسر،  باشد.  می  خ  خانم  داروی 
بازپس گرفتن پسرش  را برای  و مادر که آخرین توان قدم هایش 
در طی سال ها از دست داده بود، دوباره دست به دیوار گرفته و به 
سختی به سمت دادگاه حرکت کرده است. پسر خانم خ که  او نیز  
در صف اول اعتراض و شعار قرار داشت و عده ای را نیز از پیش 
همراه کرده بود، در خانه و در حالی دستگیر شده که لوله ی تفنگ 
فریادزنان،  خ   خانم  که  گرفته شد؛  همچنان  خ  خانم  به طرف 
وحشیانی را دشنام می داد که خانه اش را زیر و رو کرده و طفل 
همراه و پرستار و غمخوارش را می برند. جانیان خانم خ بیمار را 
به سمتی هل دادند و تهدیدش کرند که اگر حرف اضافه بزند او 
را نیز با خود خواهند برد. پسر خانم خ هم در زندان است و در طی 
این روزها یک بار با مادرش تماس تلفنی کوتاه داشت و پس از آن 
دیگر اجازه ی تماس دریافت نکرد. خانم خ حاال قامت فلج خود را 
در تنهایی و بی کسی به سمت دادگاه کشانده است. مقابل اخموی 

سیر ایستاده و فریاد می زند:

» مرا بگیر مرا هم بگیر!!! حاال که نمی گذارید دیگر حتی تلفن بزند 
مرا هم بگیر ببر پیش پسرم! چقدر شما دروغ می گویید اگر راست 

می گویی...«

نمی گیریم! گویی که لطف  پیرزن  با تحقیر می گوید  اخموی سیر 
بزرگی را به رخ پیرزن فلج نیمه بینا می کشد. نیشخندی می زند 
و رو بر می گرداند. خانم خ که دستان خود را به میز تکیه داده 
تا بتواند بایستد هم چنان جدی و خشمگین، منتظر است تا او را 
دستگیر کنند و پیش پسرش ببرند. اخموی سیر دیگر جواب پیرزن 

را نمی دهد. 

پیرزن می گوید:

» من وثیقه ندارم و کل زندگی ام وام است و یک هفتصد هزار 
تومان برای همه چیز. مرا بگیر ببر پیش پسرم....«

یک زن و مرد میانسال که از مهاجران روستایی هستند و جدیدا در 
حوالی خانه ی خانم خ ساکن شده اند تالش می کنند تا خانم خ را 
دور کنند. زن دست خانم خ را می گیرد و تالش می کند حالش را 
عوض کند. با شوخی و کنایه رو به اخموهای سیر به لری می گوید:

سیچه  بدران  بخوِرن!  هموچو  بیا  گیرسون  نونی  یه  گاِشت  باُرَمی 
فقیرون؟)حداقل شاید نانی در زندان برای خوردن گیرشان بیاید...

بیچاره ها با این وضعیت بیرون بیایند که چه؟(

خانم خ اما با نگرانی می گوید:

-ِهی نه! اینَِهی ُکِشنسوووون َزن ُکَتکسون ُکنِن)نه! می کشندشان، 
شکنجه شان می کنند(

زن و مرد همچنان که خانم خ را همراهی می کنند سعی می کنند 
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با شوخی تسلی اش دهند.

پس از گفت وگویی که میان خانم خ و زن و مرد همسایه صورت 
می گیرد معلوم می شود که یکی از هم محله ای ها که در طی سال 
های گذشته برای کار به کویت می رفت و هر چند سال یک بار به 
ایران سر می زد، توانسته مال و اموال متعددی دست و پا کند و حاال 
اسناد اموالش را به صد تا دویست هزارتومان در ماه به خانواده هایی 
که فرزندان شان دستگیر شده اند اجاره دهد. زن و شوهر هم یکی از 
این سندها را اجاره کرده و برای آزاد شدن پسر کم سن و سالشان 

گرو گذاشته  اند. به خانم خ هم این پیشنهاد را می کنند.

هر چند تنها خودشان می دانند حتی همان ماهی صد تا دویست 
هزارتومان هم برای اهالی محله ی »پارک جنگل« چه معنایی دارد!

***

راهرو  از  سریع  توام،   لبخندی  و  اشک  با  الف  آقای  طرف تر  آن 
گذشته  سال های  در  هم  او  می شود.  خارج  ساختمان  از  و  می گذرد 
مدتی به کویت مهاجرت می کرد و پس از آن که توانست سرمایه ی 
خرید و راه اندازی یک مغازه را به دست بیاورد دیگر کویت نرفت 
و همان جا کنار خانواده اش ماند و کاسبی کرد. پسر نوزده ساله ی 
دانشجوی آقای الف هم از معترضین دستگیر شده بود و آزادی او 
نیز مشروط و با وثیقه می باشد. حاال آقای الف وثیقه ی مغازه ی خود 
را در گرو پسرش گذاشته و پسر آزاد شده است. اولین حرف ها در 
مورد وضعیت واقعی دستگیر شدگان را از زبان شاهد عینی هاج و 
واج  می شنویم؛ همچنان  که اشک می ریزد، سرفه می کند و گاهی 
نیز  بریده بریده چیزهایی می گوید. اعضای خانواده و چند دوست 
اتفاق اشک می ریزند و گوش  به  گرداگردش نشسته و بی وقفه و 

می دهند:

»هنگامی که در ایذه بازداشت بودیم خیلی کتکمان زدند. عده ای 
نمی شد.  قطع  تقریبا  کتک  برداشتند.  جدی  آسیب های  بچه ها  از 
وقتی به اهواز منتقل شدیم کمتر کتک می زدند و مشکل دیگر 
کتک خوردن یا نخوردن نبود. در جایی بسیار سرد و آلوده حبس 
بودیم)یکی از محل های نگهداری در اهواز، از جمله محل نگهداری 
آن ها کمپ ترک اعتیاد سپیدار در منطقه ی سپیدار اهواز بوده است(. 
همه سرما خوردیم. غذایی تقریبا در کار نبود و ضعف بدنی، آثار و 
درد باقی مانده از کتک ها، سرما و محیط آلوده موجب شد تا به لرز 
یا انواع حاالت بد جسمانی و حتی تشنج بیافتیم. پیوسته صدای ناله 
بود درخواست داروی  بد  نفرکه حالشان خیلی  و درد می آمد. چند 
کمرشان  توی  و  بردند  را  نفر  چند  آن  دادند.  رسیدگی  و  مسکن 
توانایی حرکت  اما  بود.  دانیم چه  تزریق کردند که نمی  چیزهایی 
خود را کما بیش از دست دادند. یک نفر از آن ها که فامیلش عالی 
محمودی بود)احتماال حمید عالی محمودی( پس از آن تزریق در 
کمرش، روزهاست که توانایی هر گونه جا به جایی را از دست داده 
است. من و باقی بچه ها که سرمای بدی خورده بودیم بعد از اینکه 
در خواست  دیگر چیزی  به هیچ وجه  دیدم  را  نفر  این چند  وضع 
نکردیم. در خواست ها با پاسخ های عجیب و معکوس همراه می 
شد. موقع احضار تک به تکمان که رسید وسیله ی شکنجه ی معمول 
شوک برقی بود. البته نفر به نفر هم متفاوت بود اما برای من)پسر 
و  خانوادگی  سیاسی  سابقه ی  بدون  سال،  و  سن  کم  الف  آقای 
سواد تئوری چندان( که از همان شوک برقی استفاده می کردند و 
گاهی ضربه های دست و پا. من نمی دانستم چه چیزی توی برگه 
می نوشتند که حاال گفته اند اعتراف گرفته ایم. فقط می گفتند امضا 

کن و کوچک ترین درنگی با شوک و ضربه همراه بود. معنی آن 
با  فقط  دانستم.  نمی  را  کارهایشان  معنی  نمی دانستم.  را  برگه ها 
شکنجه مجبور می کردند همه چیز را تایید کنی. گوشی ها و وسایل 
ضبط شده   مان را خودشان رمزگشایی نکرده بودند. هر کداممان را 
فرا می خواندند و باز یک شکنجه ی دیگر برای رمزگشایی و توضیح 
یا  دیگر  های  شکنجه  از  خیلی  ها  افتاد.  راه  به  وسایل  ی  درباره 
بچه ها  گفتند.  نمی  چیزی  ما  به  بودند  کرده  آنان  با  که  کارهایی 

خیلی خیلی در وضعیت بدی هستند. بعضی ها را واقعا...«

از هر جمله ای که می گوید یک تک سرفه، و از هر چند جمله  یک 
رگبار سرفه  ای حرفش را قطع می کند.

هم  را  حرفی  هیچ  و  ماند  می  می  ساکت  و  مبهوت  و  مات  گاه 
می ریزند.  اشک  اش  خانواده  و  می ماند  خیره  فقط  نمی شنود. 
خواهرش می گوید این چیزی که ما دیده ایم، این الشه ی هاج و 
واج، یعنی دیگر می تواند به زندگی برگردد؟ و به هق هق می افتد.

***

ی  همسایه  سال  و  سن  کم  پسر  و  خ  خانم  پسر  بعد  روز  چند 
مهاجرشان آزاد شدند. حرف های آن ها و چند نفر دیگر حاکی از 
گذراندن شکنجه هایی بسیار سخت و سنگین بوده است. به عده 
ای از آن ها هنگام بازجویی به زور مواد مخدر و داروهای توهم 
آنقدر  را  ای  اند. عده  کرده  تزریق  ناحیه ی گردن  در  زا خصوصا 
کتک زدند تا درخواست مورفین کنند. خود مامورین دستگیرشدگان 
کردند؛  می  تشویق  مورفین  دریافت  به سمت  مختلف  از طرق  را 
بدون اینکه هیچ داروی دیگری از جمله داروی سرماخوردگی در 

اختیارشان بگذارند.

از پسر آقای ف اطالعی دریافت نشد اما می دانیم در حال حاضر 
بسیاری از دستگیر شده های ایذه در همان وضعیت ضعف و تشنج و 
بیماری، فلجی، زیر شوک برقی، تزریق مواد مخدر، انواع شکنجه و 
غیره قرار دارند. بسیاری حتی اگر در لیست آزادی مشروط باشند در 
انتظار وثیقه هستند و روزها و صدمات جبران ناپذیر را طی می کنند. 
فراموش نکنیم آن ها که اکنون زیر شکنجه و بیماری و در آستانه ی 
این  جرقه های  و  اولین صفوف  از  گرفته اند  قرار  مرگ  حتی خطر 
خیزشی بوده اند که اکنون بسیارانی از ما را به پشتوانه ی شهامت 
و  شعله ور  فریادهای  اولین  از  است؛  کرده  همراه  و  بلند  خویش 
هیچ  ماه  دی  حاشیه نشینان؛  سرخ  ماه  دی  ۹6؛  ماه  دی  خونین 

بودگان به صحنه آمده...

مداوم باد فریاد دی ماه!

زنده باد راه سرخ آزادی و نان!

دی ماه 13۹6
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لرستان انباشته از پتانسیل انقالب

عباس لرستانی

1

چرا در لرستان این همه پتانسیل اعتراضی و انقالبی گری وجود دارد 
که با پیدا شدن کوچکترین نشانه ها و شرایط برای اعتراض و ابراز 
رادیکال  به سمت  اعتراضات  به سرعت  موجود،  با وضع  مخالفت 
تمامی  شدن و طرح حداکثری مطالبات که همان دگرگون سازی 
ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیکی حاکم است 
که به اعتقاد و باور مردم لرستان و به خصوص جوانان و نخبگان و 
به ویژه عناصر انقالبی و مبارز آن، همه ی سیاست ها و برنامه ریزی ها 
و بودجه ریزی های بعد از انقالب و مجموعه شرایط حاکم به صورت 
اگاهانه بر علیه ملت و خلق  ظالمانه و خائنانه و کامال تعمدانه و 
سربلند لر در لرستان بوده است در این تحلیل با توجه به حوادث و 
رویدادهای اعتراضی پیش آمده در کف خیابآن های شهر خرم آباد و 
جاری شدن خون پاک چند جوان معترض و انقالبی شهر دورود به 
بیان علل و عوامل به وجود آورنده این پتانسیل اعتراضی و انقالبی 

در لرستان به طور مختصر می پردازم.

اجتماعی  لحاظ  به  که  هستند  مردمی  لر،  مردم  بگذریم  اینکه  از 
و فرهنگی در طول تاریخ مردمانی شجاع و جسور بوده اند که در 
مقابل هیچ زور و زورگویی سر خم نکرده اند و شجاعت و شهامت 
آن ها در مقابل زورگویان و ظالمان زبانزد همه است اما ذکر نمونه ها 
و شواهد زنده ای از اقدامات سازماندهی شده عناصر انقالبی آن در 
شکل مدرن که معطوف به دگرگونی و انقالب و ایجاد جامعه ای 
آزاد و برابر و مطابق خواسته ها و مطالبات زندگی امروزی باشد را 
برای فهم حوداث اخیر و شناخت رفتار اعتراضی و انقالبی جوانان 
و سایر حوادث گذشته از جمله حادثه بی نظیر سیاسی سال هفتاد 
و نه در خرم آباد که به حمایت از دانشجویان به وقوع پیوست را به 

همراه چند علت و عامل دیگر ضروری می دانم. 

1( تشکیل گروهی سیاسی به رهبری زنده یاد هیبت اهلل معینی در 
اوایل دهه چهل قبل از تشکیل سازمان های سیاسی معروف به....

در شهر خرم آباد

2( تشکیل گروه انقالبی آرمان خلق به رهبری همایون کتیرایی در 
اواخر دهه چهل در شهر بروجرد 

3(  و باالخره ظهور و تولد اسطوره انقالبی دکتر هوشنگ اعظمی 
مشهور به چگوارای ایران که در اوایل دهه پنجاه نام و آوازه جنگ 
های چریکی و مبارزات انقالبی ایشان به موضوعی قابل طرح و 
بحث حتی در گفت و گوهای مردم عادی هم رایج است حاال بماند 
ابعاد و وسعت افکار و اقدامات انقالبی ایشان و نقش تاثیر شخصیت 
و مرام و اقدامات او در ذهن و حافظه تاریخی مردم لرستان که پس 
از چند دهه هنوز انتظار آمدن او را دارند چون که دکتر به سفری 

رفت که قرار بود برگردد.

4(  نمی شود به ده ها عنصر انقالبی و مبارز خلق لر که همه ی آن ها 
پیش از انقالب پنجاه و هفت مبارزه کردند و همگی جان خود را 
چه همان زمان چه بعد از انقالب در راه آرمان هایشان فدا کردند 

اشاره نکرد: 

هاشم باباعلی، بردران محبتی و احمد خرم آبادی، سیامک اسدیان، 
محسن نهاوندی، بهروز معینی، هوشنگ ترگل، بردران ناصر و...
مبارز  عنصر  ده ها  و  اعظمی  فریدون  غزال...،  یا  پری   ، کریمی 
انقالبی دیگر که برای پیدایش انقالب سال پنجاه و هفت شجاعانه 
و شرافتمندانه مبارزه کردند و صدها مبارز شجاع دیگر خلق لر در 

مبارزات پس از انقالب بماند.

اما نصیب مردم لرستان از دست آورد های انقالب پنجاه و هفت:

الف: اقدامات ضد سیاسی و ضد فرهنگی بر علیه مردم لرستان 

نام و  انقالبی بر علیه مردم لرستان، شکستن  اقدام ضد  اولین   )1
نشان اسطوره های انقالبی خلق لر یعنی دکتر هوشنگ اعظمی بر 
سر در بیمارستانی بود که پس از انقالب به نام ایشان نامگذاری 
شده بود که با سفر هاشمی رفسنجانی به خرم آباد و توصیه و دستور 
گردید  لر  خلق  با  و خصومت  خیانت  بعدها سمبل  که  او  مستقیم 
برداشته شد هم چنان که نام دو اسطوره انقالبی دیگر یعنی؛ همایون 
و  خرم آباد  فعلی  مطهری  خیابان  بر  را  رضایی  مهدی  و  کتیرایی 
این  با  چون  دادند  تغییر  را  شهر  این  در  رحیمی  فعلی  بیمارستان 
افتخار  نشان  نام و  به زعم خودشان می خواستند که  ابلهانه  اقدام 
آفرین و حماسه ساز آن ها را در ذهن و حافظه تاریخی مردم لرستان 
بزدایند ولی زهی خیال باطل که نفهمیدند اسطوره های انقالبی با 
آرمان های آزادی خواهانه و برابری طلب و عدالت جو، هرگز نخواهند 
مرد. از ابراز مخالفت و واکنش مردم و تحرکات آن ها در آن زمان 

نسبت به این اقدام رفسنجانی بگذریم.

2(  اقدامات ضد فرهنگی علیه مردم لرستان

با آوردن و گماشتن فردی به نام مشکینی در راس آموزش و پرورش 
دبیرانی  و  معلمین  تمامی  گسترده  اخراج  به  اقدام  لرستان،  استان 
آزادیخواهانه و عدالت خواهانه  انقالبی و  افکار و مشی  نمودند که 
داشتند که لطمات و صدمات شدید و غیر قابل جبرانی بر کیفیت 
این  در  نمود.  وارد  لرستان  استان  در  پرورش  و  آموزش  کمیت  و 
قابل  لرستان  با  کردستان  همچون  استانی  شرایط  فقط  موضوع 

مقایسه است.

ب: اقدامات ضد اقتصادی و ضد توسعه ای علیه مردم لرستان 

1(  نابودی، تعطیلی و به تاراج بردن منابع اقتصادی و صنعتی و 
زیربنایی لرستان

در این نوع اقدام هم بالفاصله پس از وقوع انقالب شروع به لطمه 
زدن به اقتصاد لرستان کردند تعطیلی طرح ملی چند منظوره سلسله 
در منطقه الشتر، به تاراج بردن تمامی ماشین آالت کشت و صنعت 
لرستان که در خاورمیانه منحصر به فرد بود و به راه اندازی چندین 
کشت و صنعت در دیگر مناطق کشور با ماشین آالت این مجموعه 

عظیم صنعتی، دامپروری و کشاورزی..

مردم  سرمایه  این  غارت  برای  توجیه شان  که  بدانید  است  جالب 
چیست؟ نظر به اصطالح کارشناسی کارشناسان اعزامی از سازمان 
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برنامه و بودجه این است که

» تنها امکانات رفاهی برای مهندسان کشت و صنعت لرستان به 
اندازه امکانات یک وزارتخانه در تهران است و حیف نیست که این 

همه امکانات در آنجا باشد«

حاال خودتان بخوانید حدیث مفصل از این مجمل؟ تازه این مربوط 
به سال های آغازین انقالب است که به اصطالح تکنوکرات ها تقریبا 
بر امور برنامه ریزی حاکم بودند و در سال های پس از آن که قدرت 
حاکم  کشور  مقدرات  همه  بر  اسالمی  و  ایدئولوژیکی  مدیریت  و 
گردید نه تنها شرایط به نفع مردم لرستان تغییر نکرد بلکه به مراتب 
بدتر و زیان آور تر هم شد که اوج آن دوران به اصطالح سازندگی و 
ریاست رفسنجانی بود که یک طرح اقتصادی در استان لرستان به 
اجرا در نیامد هیچ بلکه در دوره خصوصی سازی و یا خودمانی سازی 
همه واحدهای صنعتی و تولیدی لرستان به ویژه شهرستان خرم آباد 
واحدها  این  تمامی  که  است  ذکر  به  الزم  شدند  تعطیل  و  واگذار 
پیش از انقالب تاسیس شده بودند همانند پارسیلون، یخچال سازی، 
را هم که در حال  و..... و بعضی ها  چرم و پوست و ماشین سازی 
تاسیس بودند که اجازه تکمیل و تاسیس ندادند مثل طایرکورد و 
پروژه باراندازی و حمل و نقل کال که نقش کلیدور جنوب به شمال 
برای سپاه ساختند.  پادگانی عظیم  آن  به جای  و  را داشت  کشور 
انتقال طرح پتروشیمی و پاالیشگاه لرستان به استان مرکزی بماند.

2

لرستان و خسارات دوران جنگ

اولین  از ششصد موشک و بمب  با بیش  از خوزستان لرستان  بعد 
استان خسارت دیده از جنگ است و نه تنها خسارات مستقیمی از 
بمباران های هوایی عراق را متحمل شده بود بلکه به علت نقش 
لجستیک و پشتیبانی در انتقال نیازهای جنگ، تمامی زیربناهای آن 
از جمله راه و راه آهن و مراکز آموزشی آن فرسوده و یا به یگان های 
نظامی واگذار شد که پس از جنگ نه اقدامی برای بازسازی آن ها 
شد و نه هم یگان های نظامی از جمله سپاه حاضر شدند که آن 
مراکز را به ادارت مالک آن ها و خدمات رسان به مردم را برگردانند. 
از  پیش  که  لرستان  آموزان  دانش  اردوگاه  تنها  نمونه  عنوان  به 
انقالب پیشاهنگی نام داشت هنوز بعد از این همه مدت در اختیار 
آن واحد نظامی است. حاال قلعه ی فلک االفالک در محاصره باز 

هم یگان های نظامی بماند.

کدام  هر  که  امکانات  این  تمامی  مصادره  و  محاصره  بر  عالوه 
می توانند فرصت هایی برای اشتغال و رونق زندگی مردم به خصوص 
جوانان آن فراهم نماید بعد از انقالب هیچ گونه سرمایه گذاری ملی 

در این استان نشده است.

مبارزاتی  ریشه های  و  سابقه  و  بی توجهی ها  این  همه  نتیجه ی 
درخشان عناصر انقالبی این استان در دهه های پیش از انقالب و 
پس از انقالب و فعالیت های مدنی و مطبوعاتی در سال های پس از 
جریان دوم خرداد موجب و باعث عمق نارضایتی ها و مخالفت های 
عمومی در بین مردم لرستان شده است سایر مطالبات و خواسته های 
بخشی از جامعه ی لرستان که مربوط به طبقه متوسط هست هم 

مزید بر این زمینه ها و شرایط، فضای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی 
لرستان به ویژه شهر خرم آباد را مستعد حرکت های انقالبی، اعتراضی 

و رادیکال کرده است که در ادامه به آن ها خواهم پرداخت. 

3

حرکت های اعتراضی و انقالبی لرستان در دوران بعد 
از دوم خرداد

مردم   ،1376 خرداد  دوم  از  پس  رویدادهای  و  حوادث  جریان  در 
و  تحوالت  در  را  نقش  مهمترین  لرستان،  مبارز  و  فعال  عناصر  و 
رویدادهای سیاسی نه تنها ایفا، بلکه حوادث و اتفاقات مهم سیاسی 
و  سطح  دو  در  را  آن  اینجا  در  ما  که  کردند  خلق  را  فرهنگی  و 
حرکت  و  جنبش  و  افراد  فردی  فعالیت  و  نقش  یعنی  مقیاس، 
اعتراضی عمومی توسط مردم و به ویژه جوانان و برخی تحرکات و 
اقدامات کارگری مورد اشاره قرار خواهیم داد البته با ترتیب اهمیت 

رویدادها:

1( حادثه خرم آباد در سال 137۹

این حادثه بعد از رویدادها و حوادث سیاسی اوایل دهه شصت که 
عمدتا توسط احزاب و سازمان های سیاسی اتفاق می افتاد مهمترین 
و مردمی ترین رخداد سیاسی پس از انقالب در کشور بود که به مدت 
یک هفته شهر خرم آباد را در کنترل مردم بویژه جوانان شهر قرار 
داد و در زمان وقوع، انعکاس وسیعی در سطح ملی و در رسانه های 
خارج از کشور در پی داشت، در اهمیت این رویداد سیاسی و رخداد 
اعتراضی در شهر خرم آباد همین بس که برای کنترل یا در واقع 
برای سرکوب آن، تعداد شانزده هزار و پانصد نیروی سرکوب گر در 
سایر استان ها به شهر خرم آباد و شهرهای همجوار جهت ذخیره و 
پشتیبانی مامور و اعزام شدند، قریب صد و شصت نفر از نیروهای 
انتظامی  سرکوب گر به شدت آسیب دیدند، افسر فیلمبردار نیروی 
کشته شد و صدها جوان دستگیر و ماه ها و بعضی تا سال ها زندانی 
شدند و تعداد زیادی از نیروهای سیاسی شهر خرم آباد بازداشت و 
مخصوص  بندی  که  بود  حدی  به  زندانیان  تعداد  و  شدند  زندانی 

آن ها که موسوم به بند شورشیان بود اختصاص داده بودند.

2( جریان سازی سیاسی و فرهنگی توسط مطبوعات استان لرستان 

جنبش  همراه  به  دوره  این  در  مطبوعات  دانید  می  که  همانطور 
دانشجویی، عالوه بر خبررسانی و آگاهی بخشی، مهمترین نقش و 
کارکرد سیاسی را بر عهده داشتند. دو هفته نامه به نام » لرستان« 
با مدیریت عباس دالوند و » حرف لر« با سردبیری حشمت شفیعیان 
رادیکال  بیان  و  به طرح  به ظاهر اصالح طلبی  با مشی و رویکرد 
خواسته ها و مطالبات مردم لرستان پرداختند و حتی نشریه ی لرستان 
فراتر از خواسته های مردم لرستان برای نخستین بار طرح رفراندوم 
عمومی در کشور و اجرای اصل بیست و هفتم قانون اساسی مبنی 
و  توسط مردم  تظاهرات  و  پیمایی  راه  و  اعتراض  بر حق هرگونه 
اعتراض به حکم حکومتی رهبر پیشگام و پیشنهاد نمودند و ده ها 
به صورت عمیق و بی  نشریه  این  موضوع و مطلب دیگر که در 
انتشار  مستبد  عناصر  تحمیلی  و  ساختگی  قرمز  خطوط  به  توجه 
عمومی  افکار  و سطح  ذهن  در  آن  مطالب  از  کدام  هر  که  یافت 
تاثیر و انعکاس وسیع و مثبتی داشت و به همین دلیل و رویکرد 
شفاف و شجاعانه ی آن، نشریه لرستان باالترین تیراژ و غنی ترین 
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استانی  و  نشریات محلی  میان  در  را  فرهنگی  و  محتوای سیاسی 
کشور به خود اختصاص داد و همین هم باعث و بهانه ای شد که 
تاریک اندیشان و دستگاه های قضایی و امنیتی تاب تحمل آن را 
نیابند و نه تنها اقدام به شلیک و پرتاب گلوله به دفتر آن و انواع 
آزار و اذیت و ایجاد محدویت برای دست اندرکاران آن کردند بلکه 
با طرح شکایت از عباس دالوند مدیر مسوول و صاحب امتیاز آن، 
توسط بیست و پنچ نهاد و اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله سپاه 
پاسداران، حفاظت اطالعات نیروی انتظامی، دادستانی و .... خواهان 
لرستان  او شدند و دادگستری  برای  اشد محازات  و  قاطع  برخورد 
بدترین  در  و  محاکمه  را  ایشان  بالفاصله  ویژه  دادگاه  تشکیل  با 
بندهای زندان و در سخت ترین شرایط، زندانی و محکوم به همه 
مجازات اعم از جریمه مالی و محرومیت از کار و فعالیت مطبوعاتی 
و شالق و زندانی و توقیف نشریه و سایر مجازات و شکنجه ها در 
انفرادی و محروم از حق وکالت و منع و تهدید  بندهای زندان و 
خانواده او به انتشار هرگونه خبر در مورد اتفاقاتی که در دادگاه و 
زندان برای ایشان پیش می آمد و باالخره محرومیت مطلق شانزده 
و هفده ساله اش حتی از زندگی معمولی که نهایتا با حراج و فروش 
کتابخانه ی شخصی اش ، مجبور به ترک و خروج از کشور شد، اما 
کار این نشریه ی جریان ساز با توقیف و زندانی کردن و خارج شدن 
مدیر مسوول آن، نه تنها خاتمه نیافته است بلکه به یک حرکت و 
جریان سیاسی و فرهنگی موثر و ادامه داری تبدیل شده است که در 

این نوشته مجال آن نیست.

3(  رویداد هیجده تیر هفتاد و هشت و نقش شهید عزت اهلل ابراهیم 
نژاد جوان شاعر و مبارز لرستانی

همه کسانی که حاضر و شاهد شروع حرکت اعتراضی دانشجویان 
در خوابگاه کوی دانشگاه تهران بودند، به نقش عزت ابراهیم نژاد 
ایجاد  در  بودند  خود  دانشجوی  دوستان  مهمان  شب،  آن  در  که 
انگیزه و شور انقالبی و جرات بخشیدن به تجمع دانشجویان واقف 
و شاهد و معترفند که شهید عزت ابراهیم نژاد با ایراد سخنرانی های 
پر شور و خواندن شعرهای برانگیزاننده و تحریک آمیز و حماسی و 
انقالبی که خودش شاعر و سراینده شان بود مهمترین تاثیر و نقش 
را در اولین جنبش و حرکت اعتراضی دانشجویی موسوم به هیجده 

تیر که بعد از انقالب تا آن مقطع بی نظیر بود ایفا کرد.

البته نقش این جوان آگاه و با شهامت لرستانی در آن واقعه و رویداد 
مهم سیاسی و تاریخی، فقط سخنرانی و شعرخوانی نبود بلکه زنده 
یاد عزت عزیز جوان شاعر پرشور و با شعور باالی سیاسی، ایستادن 
به حریم و محوطه  نیروهای سرکوبگر  و مقاومت در مقابل ورود 
و  بهترین  و  بود  تهران  آباد  امیر  در  دانشجویان  خوابگاه  و  کوی 
گویاترین سند در بیان و اثبات نقش و شهامت و درگیری ایشان 
با نیروهای سرکوبگر و متجاوز به حریم دانشجویان، عکسی است 
که در فردای شب هیجده تیر یعنی نوزده تیر ماه هفتاد و هشت 
در روزنامه همشهری چاپ و منتشر شده است، در این عکس به 
روشنی پیداست که زنده یاد عزت ابراهیم نژاد جوان بیست و دو 
ساله ی فارغ التحصیل رشته حقوق، اما عالقه مند به شعر و شاعری 
که شب شعرخوانی هایش در اهواز معروف است با دو عدد سنگ 
در دست با فاصله زیاد از صفوف دانشجویان و پیشاپیش آن ها با 
است  معلوم  و  است  پرداخته  نابرابر  جنگی  به  سرکوبگر  نیروهای 
و  شعر  با  پیش  دقیقه  چند  و  ساعت  چند  تا  که  عزتی  سرنوشت 
سخنرانی در میان دانشجویان به آن ها انرژی و انگیزه و شهامت 
پیشاپیش  کرده  گره  و مشت های  با سنگ  و حاال  تزریق می کرد 

انتظامی  نیروهای  از ورود و تجاوز  دانشجویان در جلوگیری  همه 
اردوکشان شب  عقیده ی  به  که  است  ایستاده  خودسر  مزدوران  و 
پرست و جزم اندیش، باید عزت مقاوم و آزاده و ایستاده، به زمین 
افتد و خونش به کف کوی و کاشانه دانشجویان ریخته شود تا قلب 

و زبان جنبش دانشجویی از حرکت و تپش و گفتن باز ایستد.

برای پی بردن به میزان عمق و عمد و قصد جاهالن و جنایتکاران 
که نه تنها از فاصله نزدیک به بدن نحیف و مقاوم عزت شلیک 
کرده بودند بلکه بر نعش آغشته به خون او که هنوز جان در بدن 
داشت و امید به مداوا و زنده بودن او بود آخرین تیرهای خالص 
و  امید  از  پر  نازنین  قلب  و  صورت  و  سر  بر  را  خود  جنایت زای 
مادر  پدر و  نمودند و چنین شد که خواهران و  آرمان عزت خالی 
پیر او در شهر پلدختر و در کنار رود کشکان برای خاموشی چراغ 
روشنی بخش خانه شان و کوری تژگای مالگه اشآن برای همیشه 

داغدار و به عزا بنشینند.

4

اعتراضات کارگری

و  متنوع  کارخانجات  با  صنعتی  استان  لرستان  استان  اینکه  با 
متعددی نیست اما با همان صنعت و صنایع محدود شاهد اعتراضات 
و اعتصابات کارگری فراوانی بوده ایم. از ذکر اعتصابات و فعالیت ها 
و مبارزات سیاسی کارگران کارخانه سیمان دورود پیش از انقالب 
پنجاه و هفت بگذریم که حتی در مواردی تیمسار همدانیان رییس 
اینکه  لرستان خودش مستقیم وارد عمل می شده است و  ساواک 
من در همین سال های پس از دهه هفتاد وقتی کتابخانه کارخانه 
را نگاه کردم انگار وارد کتابخانه یک دانشکده علوم سیاسی شده 
بودم، به هر حال با این وقت و فرصت اندک به اعتصابات کارگری 

در شهر خرم آباد و پلدختر می پردازم. 

1( بستن جاده خوزستان به تهران توسط کارگران کارخانه پارسیلون

کارخانه  این  واگذاری  به  اعتراض  در  پارسیلون  شرکت  کارگران 
منخصر به فرد در خاورمیانه چندین بار اقدام به بستن جاده ترانزیت 
خوزستان به مرکز که از خرم آباد می گذرد نمودند و برای ساعت ها 
با آتش زدن الستیک جاده را مسدود کردند و البته این حرکت و 
آماده  بار تجمع در جلوی استانداری و  از چندین  اقدام آن ها پس 
به  خودشان  مخالفت  اعالم  و  تهران  به  رفتن  برای  آن ها  شدن 
با  بار خواستند  بود که هر  این حرکت ضد کارگری  تصمیم گیران 
چندین اتوبوس به تهران بروند عوامل امنیتی و انتظامی به شدت 
با آن ها برخورد کردند و مانع رفتنشان می شدند. در واقع اعتراضات 
کارگران  محوریت  با  عمدتا  لرستان  استان  در  کارگری  جنبش  و 
به  می شد  انجام  پارسیلون  شده ی  گذاشته  حراج  به  کارخانه ی 
گونه ای که اخبار اعتصاب و اعتراض آن ها در صدر اخبار کارگری در 
رسانه های داخلی و خارجی بود بماند که تالش های آن ها نتوانست 
مانع خصوصی سازی این واحد صنعتی بزرگ شود اما به هر حال 
اخبار روزانه و هر چند گاهی یک بار در این باره به تشدید فضای 

رادیکال و تقویت پتانسیل انقالبی در لرستان کمک می کرد.

2( کارگران کارخانه ی یخچال سازی 

این کارخانه هم که پیش از انقالب تاسیس شده بود که به تعطیلی 
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اعتراض و تجمع های  به  بارها دست  کشانده شد و کارگران آن 
در  فعال  اعتراضات  این  شرح  که  زدند  خرم آباد  شهر  در  فراوان 

حوصله ی این گزارش مختصر نیست.

3(  اعتراض چند ماهه ی کارگران کارخانه چرم و پوست

کارگران به مدت چند ماه کارخانه را بدون حقوق در اختیار گرفته 
بودند که مانع واگذاری آن به بخش خصوصی شوند. 

4(  اعتراض کارگران کارخانه هیدرات کربن پلدختر 

فرمانداری  جلوی  در  بار  چندین  هم  صنعتی  واحد  این  کارگران 
پلدختر اعتراض و تجمع نمودند.

5( اعتراض کارگران کشت و صنعت هفت تپه

با اینکه این واحد کارگری در استان خوزستان و شهرستان شوش 
لرستان  اکثر کارگران آن اهل  آنجا که  از  اندیمشک است ولی  و 
ترویج  در  آن ها  مستمر  و  متعدد  اعتراضات  و  اعتصابات  هستند 

فرهنگ اعتراضی و رادیکالی لرستان بی تاثیر نبوده است. 

6( اعتراضات سایر واحدهای صنعتی 

و  کشت  سازی،  ماشین  کارگران  اعتراضات  به  دیگر  فرصتی  در 
صنعت ، پوشاک و... هم خواهیم پرداخت.  

7(  فعالیت فعاالن فکری و حزبی و سیاسی در شهر خرم آباد

در شهر خرم آباد بسیاری از عناصر و افراد سابقه دار سیاسی و بعضا 
جوانان دارای تشکیالت سیاسی و سازمانی بودند که با نشست هایی 
که داشتند و مطالبی که منتشر می کردند در ارتباط با حق و حقوق 
کارگران و فعالیت و مبارزات جنبش کارگری و در مواردی همراهی 
در  انقالبی  پتانسیل  افزایش  و  انباشت  در  کارگری  اعتراضات  با 

لرستان موثر و ایفای نقش می کردند.

5

شهرهای لرستان بستر حرکت های اعتراضی و انقالبی؛ 
خرم آباد، دورود و نورآباد

خرم آباد

شهر خرم آباد به عنوان مرکز استان لرستان از حیث داشتن سابقه ی 
با  دوره صفویه  در  چه  از حکومت ها  سرپیچی  و  تمرد  و  درگیری 
تشکیل  با  باالخره  و  رضاشاه  دوره ی  تا  و  خان  شاهوردی  ظهور 
توسط  اخیر  دهه های  در  و چریکی  تشکیالتی  گروه های سیاسی، 
دکتر هوشنگ اعظمی و هیبت اهلل معینی و... که در بخش اول به 
آن اشاره شد تا در خیزش اعتراضی اخیر یکی از شهرهایی است که 
دارای پتانسیل، شرایط و تمایالت دگرگون ساز اجتماعی و سیاسی 
اخیراشاره  دهه ی  دو  در  آن  شاخص  رویداد  چند  به  فعال  است. 
می کنم.)البته حادثه سال هفتاد و نه را به عنوان یک نقطه عطف 

در همین نوشته توضیح داده ام(

1( پدیده کوروش فوالدی و انتخابات مجلس پنجم

کوروش فوالدی در انتخابات، با استفاده از این پتانسیل اعتراضی، 
امام جمعه منفور مردم و استاندار رای دزد مردم را در تبلیغات خود 
به خود  را  رای  باالترین  توانست  و  انتقاد و تمسخر گرفت  باد  به 
اختصاص دهد و این در حالی بود که ایشان در دوره قبل علیرغم 
در خطبه  رفسنجانی  و  بود  آزاد شده  انگلیس  زندان  از  تازه  اینکه 
تمجید  و  و....تعریف  آبدیده  فوالد  عنوان  به  او  از  نمازجمعه  های 
کرده بود با کمترین استقبالی از سوی مردم مواجه نشد و تنها پس 
از مشورت با چند شخصیت دارای سابقه سیاسی و مبارزاتی که به 
عمق نارضایتی های مردم آگاه بودند توانست یکباره به این جایگاه 

ارتقا یابد.

2( پدیده عباس بزرگمهر و مجلس ششم 

در  فعالیت  و سابقه  تهران  دانشگاه  التحصیل  فارغ  بزرگمهر  آقای 
دفتر تحکیم وحدت، با نصب یک بنر کوچک بر روی یک درخت در 
یکی از خیابان های پر تردد شهر، که حاوی بیانیه ی چهارده ماده ای 
نیروهای  از  بود و جلب حمایت و پشتیبانی برخی  تحکیم وحدت 
با عناصر ضد اصالحات  درگیر شدن  و  مارکسیست خرم آباد  چپ 
توانست به عنوان پدیده انتخابات مطرح شود.)در نوشته هایی دیگر 

به تحلیل و توضیح مفصل آن خواهم پرداخت( 

3( حادثه و خیرش سیاسی سال هفتاد و نُه شهر خرم آباد

سال شصت  اتفاقات  از  بعد  که  سیاسی  تظاهرات  و  اعتراض  این 
توسط  آغاز  در  بود  کشور  در  سیاسی  اعتراض  و  رویداد  مهمترین 
خرم آباد  نماینده  موسوی  آقای  سخنرانی  و  اصالح طلب  نیروهای 
در مجلس و به حمایت از نشست ساالنه دانشجویان در این شهر 
شروع شد اما بعد از آن بدون دخالت و رهبری آن ها به یک حرکت 
خودجوش تبدیل شد که در تمام رسانه های داخل و خارج کشور 
انعکاس یافت. از آن تاریخ به بعد که هفده و هیچده سال می گذرد 

خامنه ای دیگر سفر به لرستان نداشته است.

4( پدیده ی رستمی نژاد و شورای شهر 

سال گذشته آقای ولی اهلل رستمی فارغ التحصیل پیش از انقالب 
باورهای  خاطر  )به  انقالب  اوایل  اخراجی  دبیر  و  تهران  دانشگاه 
سیاسی اش( در ساده ترین شکل ممکن و بدون هیچ گونه هزینه 
تبلیغاتی نامزد شورای شهر شد و مردم آگاه و فهیم خرم آباد با یک 
اعتراض مدنی و با این شعار؛ » کاندید ما ستاد ندارد اما سواد دارد«، 
باالترین رای ممکن را با فاصله زیاد از رقبایش به حمایت از او در 

صندوق ها ریختند.

5( اعتراضات و تبلیغات سیاسی درانتخابات ریاست جمهوری سال 
88

میرحسین  رای های  جابجایی  به  مربوط  افتضاحات  اینکه  از  قبل 
موسوی به نفع احمدی نژاد انجام گیرد و جنبش سبز و اعتراضات 
و  خرم آباد  جوانان  شود  سرازیر  خیابان ها  کف  به  مردم  میلیونی 
نیروهای سیاسی فعال آن حرکتی را بوجود آوردند که زهرا رهنورد 
آن را یکی از نشانه ها و دالیل قطعی دزدیدن آرا مهندس موسوی 
می دانستند و آن زمان که آزاد بودند همواره در مصاحبه های خود 
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به آن اشاره می کردند.

داستان این حرکت و رویداد خلق شده توسط جوانان شهر خرم آباد 
به این صورت بود که میرحسین موسوی برای تبلیغات مرسوم به 
شهر خرم آباد آمده بودند و بی نظیرترین استقبال از ایشان به عمل 

آمد اما مساله تنها به اینجا تمام نشد.

جمعیت  انتخاباتی،  شعارهای  دادن  سر  و  سخنرانی  مراسم  از  بعد 
خروشان متشکل از جوانان از محوطه دانشگاه لرستان در زیر سایه 
قلعه فلک و االفالک خارج شدند و به سمت استانداری و چهار را 
بانک و میدان شهدا یعنی در همان مسیری که حادثه بی نظیر)تا 
سر  با  بودند  آورده  بوجود  را  خرم آباد  نه  و  هفتاد  سال  زمان(  آن 
دادن شعارهای تند و فراتر از شعارهای رایج تبلیغاتی حرکت کردند 
چون  اما  شود  بزرگ  اتفاق  یک  به  تبدیل  کم  کم  که  می رفت  و 
نیروهای امنیتی و انتظامی از قبل هم آمادگی داشتند و هم تجربه 
و  یعنی زخمی شدن صد  زیاد  تلفات  با  چند  نُه هر  و  هفتاد  سال 

شصت نفر از ماموران انتظامی، توانستند آن را کنترل کنند.

این حرکت جوانان برای ناظران سیاسی که شاهد شور و خروش هر 
چند مدنی و مسالمت آمیز آن ها بودند به عنوان یک حرکت عمیق 

اعتراضی تحول خواه ارزیابی می شد.

6( اعتراضات بعد از انتخابات موسوم به جنبش سبز

در شهر خرم آباد چندین حرکت اعتراضی که عمدتا توسط نیروهای 
به  که  گرفت  صورت  شهر  مرکز  در  شد  می  سازماندهی  سیاسی 
دالیل زیر نتواتست به یک حرکت گسترده و با دوام تبدیل شود 
هر چند موجب درگیری ها و زد و خوردها ی متعددی بین نیروهای 

سرکوبگر و معترضین شد.

اما دالیل آن ؛

در  شرکت  برای  سیاسی  نیروهای  و  جوانان  از  زیادی  -  بخش 
اعتراضات به تهران رفته بودند.

- بسیاری از نیروهای سیاسی که قدرت سازماندهی و جهت دهی 
به اعتراضات را داشتند احضار و بازداشت شدند

 - افراد نقش آفرین و فعال در صحنه هر چند به لحاظ کیفی باال اما 
بیشتر به روش های مدنی عمل می کردند تا با روش های قهرآمیز 

و انقالبی 

بسیج  و  پلیس  گسترده  حضور  و  امنیتی  سنگین  فضای  وجود   -
سایر  نیروهای  و  ادارات  حراست های  حتی  موجود  نیروهای  همه 

شهرهای استان در مرکز و محل های تجمع آشکار و علنی بود.

با همه ی این احوال چندین تجمع و زد و خورد در طول چندین روز 
متوالی به وجود آمد که انتشار اخبار آن در سایه تظاهرات تهران قرار 
گرفت و عالوه بر آن خبرنگاران شناخته شده ای که می توانستند 
اخبار آن را انتشار دهند از قبل توسط اداره کل اطالعات بازداشت 

شده بودند

تعداد زندانیان خرم آباد به حدی بود که صدای آمریکا با بیان اینکه 
از  از چند روز گزارشی  بعد  را فراموش نکنیم  زندانیان شهرستانی 
آن ها پخش کرد که فقط تعداد پانزده دانشجو و چند استاد دانشگاه 

از جمله بازداشت شدگان اداره اطالعات بودند

7( انتشار جزوه ای با عنوان طرح مطالبات مردم لرستان از رییس 
جمهور 

از نخبگان و فعاالن مدنی  تبلیغات رسمی، جمعی  در مدت زمان 
و کارشناسان مسایل اقتصادی و اجتماعی در شهر خرم آباد پس از 
فراوان جزوه ای  نظر  تبادل  و  بحث  با  متعددی  و جلسات  نشست 
حاوی خواسته ها و مطالبات مردم لرستان چاپ و در تیراژ باال آن را 
در میان تجمع کنندگان جلوی ستادهای انتخاباتی و در میان مردم 
نیمه علنی پخش می کردند و معموال خانم ها در  و  به طور علنی 
زیر چادرهایشان آن ها را مخفی و به دست مردم می دادند. یعنی 
تبدیل  مطالبه محور  انتخابات  یک  به  را  انتخابات  این  حقیقت  در 

کرده بودند.

8( نشست های مخفی و شبانه در منازل افراد

۹( فعالیت های فمینیستی

در طول سال های گذشته فعالیت های چشمگیری از سوی فعاالن 
حقوق برابر زن و مرد در قالب کمپین یک میلیون امضا در شهر 
خرم آباد چه در پارک های این شهر برای تشویق و ترویح این کار در 
میان مردم و چه به صورت برگزاری جلسات در منازل فعاالن انجام 
می شد که در یک برنامه دادستانی خرم آباد همه آن ها را احضار و... 

10( جنبش جشن گلونی

دوره  این  در  که  کارهایی  یافته ترین  ادامه  و  زیباترین  از  یکی 
خرم آباد  شهر  خصوص  به  و  لرستان  استان  در  جنبش  و  خیزش 
انجام گرفت برگزاری جشن ساالنه گلونی بود این حرکت فرهنگی 
بر  اجتماعی  و  فرهنگی  دغدغه های  بیشتر  که  جوانانی  توسط  که 
را  لرستان  فرهنگی  میراث  پاسداشت  و  سمبل ها  ارزش ها،  مبنای 
برنامه های خود  برگزاری   و  اجرا  و در جریان  انجام می شود  دارند 
با مخالفت امام جمعه و نمایندگان فرهنگ نشناس مجلس مواجه 
شدند که جا داشت امام جمعه و نماینده مجلس را به خاطر مخالفت 
شوند  کشانده  قضایی  دستگاه  حتی  محاکمه ی  به  خود  ابلهانه ی 
به گلونی توهین شد، گلونی که  زبان ضد فرهنگ آن ها  از  چون 
که  لری  مادران  تمام  یعنی  بود  شهدا  مادران  در صد  سر صد  بر 
فرزندانشان چه در راه مبارزه و چه در جبهه شهید شدند گلونی پوش 
این میراث  به  امام جمعه در توهین  بودند حاال حماقت و جهالت 
به  نسبت  قضایی  دستگاه  و سکوت  لرستان  سربلند  گرانقدر خلق 
آن چگونه قابل توجیه است نمی دانم در حالی که چند سال پیش 
مدیر مسوول نشریه لرستان و یک استاد دانشگاه بروجرد را به جرم 
توهین به چفیه محاکمه و زندانی نمودند حاال امام جمعه به سربند 
و گلونی مادر همه شهدای لرستان به صورت آشکار توهین جسارت 

آمیز بکند.

غیر  نگاه  با  اجتماعی هر چند  و  فرهنگی  این حرکت  خوشبختانه 
ابتکار و  با  به عنوان یک حرکت و خواسته مدنی که  اما  سیاسی 
زحمات تعدادی از عالقه مندان و باورمندان به یک برنامه مستمر 
تبدیل شده بسیار مورد استقبال هم استانی های گرامی قرار گرفته 

است.

یکی از نکات زیبا و قابل ارج نهادن در این جنبش فرهنگی این 
است که نه تنها زنان بلکه مردان و دختران جوان و حتی برخی 
عناصر سیاسی و فرهنگی برجسته از آن به عنوان یک نماد و سمبل 

خلق لر استفاده می کنند. 
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11( جوانان هویت طلب و زبان لری

اجتماعی  حرکت های  و  فرهنگی  جهش های  و  اقدامات  دیگر  از 
لری  زبان  به  استقبال  و  توجه  لرستان  استان  در  اخیر  سال های 
است احیا و زنده کردن و بها دادن به زبان لری به عنوان مهمترین 
فرهنگی  افراد  و  جوانان  از  بسیاری  فعالیت  محور  فرهنگی  مولفه 
لرستان بوده است که بسیار کار مطلوب و بلکه ضروری و مهم و 
موثر در پیشبرد اهدافی خواهد بود که توسعه همه جانبه لرستان 
و  زیبایی  و  غنا  از  لکی  و  لری  زبان  بدون شک  دارند  نظر  مد  را 
گستردگی فراوانی برخوردار است که باید بیش از پیش به آن بها 
داده شود و به آن افتخار بکنیم زبانی که منشا زیباترین موسیقی ها 
و بهترین توصیفات و دربرگیرنده کارآمدترین واژه هایی است برای 
بیان احساسات و عواطف و توصیفات عشق و عاشقی و حتما کارآمد 
نیازهای  به  پاسخ  برای  زبان  کارکردهای یک  و  دیگر جنبه ها  در 
زندگی در همه ابعاد و بخش ها که وظیفه همه ما است که به غنا 
و باروری آن کمک کنیم. من خودم در بعد به کارگیری و استفاده 
های سیاسی از برخی مفاهیم و واژه های لری و لکی مطالب زیادی 
نوشتم که متاسفانه به غارت رفتند آنجا که به بهترین وجه و در 
ژرفناک ترین معانی این زبان را برای عمق شناخت آن موضوع یا 
این حرکت  خوشبختانه  می کردم.  احساس  سیاسی  مساله  و  رفتار 
استقبال  مورد  گلونی  زیبای  جشنواره  و  جنبش  همچون  فرهنگی 
فضای  در  که  به ویژه  است  گرفته  قرار  لرستان  گوناگون  اقشار 
از  خارج  لرستانی های  ارتباطی  و  اجتماعی  های  شبکه  و  مجازی 

کشور بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. 

و  اتفاقات  و  رویدادها  برخی  به  اشاره  از  و  بگذرم  به سرعت  باید 
...همانند اعتراض و تجمع زنان در شهر خرم آباد چشم پوشی کنم 

تا... 

12( شهر خرم آباد و خیزش اخیر 

اعتراضی  توصیف حرکت  و  تعریف  بیان  در  که  ای  نکته  بهترین 
مردم خرم آباد می توان گفت همان شعاری است که جوانان آگاه و 
غیرتمند خرم آبادی در تجمع اعتراضی و انقالبی خود اعالم نمودند؛ 
ایما همه بیکاریم خداتونه در آریم )ما همه بیکاریم خداتون را در 

می آوریم(.

خداتونه در می آریم اوج ناراحتی و دلخوری یک جوان لر خرم آبادی 
است و حاال که در یک حرکت جمعی و متحدانه آن را سر می دهند 
افکنده  سایه  شهر  این  زندگی  بر  شومی  شرایط  چه  که  دید  باید 

است؟

یا همان خودمانی سازی چهار  سیاست های کثیف خصوصی سازی 
واحد تولیدی قدیمی این شهر را هم به تعطیلی کشاند، در دورانی 
که ارز نرخ هفت تومان بود هیچ ارزی به لرستان اختصاص داده 
هیچ  که  هم  لعنتی  گوری  به  گوری  رفسنجانی  دوران  در  نشد، 
پنج  هست  یادم  که  جایی  تا  نگردید  اجرا  شهر  این  در  پروژه ای 
به  شدم  محاکمه  که  جلسه ای  هشتاد  و  هفتاد  از  جلسه  شش  و 
جرم توهین به استوانه ی نظام بود. همان به اصطالح قاضی مزدور 
آن ها  تعبیر  به  یا  رفسنجانی  از  اینقدر  چرا  نمی دانیم  ما  می گفت 
استوانه نظام متنفر هستی؟ بله چیزی باالتر از تنفر در وجود من 
نسبت به این خائن به لرستان است که با اینکه االن گور به گور 
شده است چیزی از آن کم نشده است که هیچ بیشتر هم شده است 
به  و  لرستان  عزیز  مردم  و  لرستان  به  که  آن هایی  از همه  من  و 

جوان های آن خیانت کرده اند و هم اکنون مشغول خیانت کردن به 
لرستان هستند متنفر و منزجرم از بوروکراسی و دیوانساالری دولتی 
سراپا فاسد تا بانک های خائن حرام خوار و....که به لرستان و خلق 
بیزارم که در آینده سیستم خیانتکاری  لر خیانت می کنند متنفر و 

آن ها را افشا خواهم کرد.

شهر نورآباد

شهرستان نورآباد واقع در غرب استان تاریخی و باستانی لرستان هر 
چند شهر مفرغ هاست اما فاقد صنایع مدرن و امکانات آموزشی با 
سابقه ای حتی در مقایسه با سایر شهرهای لرستان است. بر این مبنا 
سابقه فعالیت های سندیکایی و مبارزات کارگری و یا دانشجویی در 
آن مسبوق به سابقه نیست هر چند به صورت انفرادی افرادی در 
این شهر عضو گروه ها یا سازمان های سیاسی و مبارزاتی بوده اند و 
بعضی ها حتی با جریان انقالبی....پیش از سرنگونی شاه همکاری 
داشته اند و در سال های اخیر عالوه بر جریان اصالح طلبی ، جریان 

ملی و مذهبی هم در این شهر طرفداران و فعاالنی داشته است.

1(  شهر نورآباد و دین یارسان و اهل حق و..... 

شهر  این  در  دگراندیش  مذهبی  و  فرهنگی  جریانات  دیگر  از 
که  است  یارسان  مذهبی  آیین  یا  حق  اهل  دگراندیش  گرایشات 
فعالیت  وارد  هشت  و  هشتاد  سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
سیاسی شدند و با صدور بیانیه و ایراد سخنرانی رهبر آن ها که یک 
فرد فرهنگی ساکن نورآباد هستند در شهر خرم آباد در حضور کروبی 
فعالیت سیاسی خود را کلید زدند. به هر حال آنچه تاثیر این آیین 
دینی در فضای فرهنگی این شهر است مشی تسامح و رواداری این 
نوع مسلک است که در مغایرت با قرائت خشک و منجمد فقهی 
حاکم است و اما جریان رو به پیشرفت تفکر و اعتراض و حرکت 

های سیاسی این شهر منشا و مبدایی دیگر دارد.

2(  نورآباد جوان ترین شهر کشور

تا چند سال پیش شهر نورآباد در استان لرستان جوان ترین شهر در 
کشور بود. اطالع تازه ای ندارم که االن در کجای ستون آمارگیری 
قرار گرفته است که مطمئنا در هر نقطه ای که قرار گرفته باشند باز 
هم شهری جوان است که یکی از عوامل تشدید کننده انقالب و 

حرکت های اعتراضی است. 

3(  نورآباد و سبقت سیاسی

این عنوان یک نوشته و تحلیل سیاسی از نورآباد در سال هفتاد و 
این  است محتوی  منتشر شده  لرستان  نامه  در هفته  است که  نه 
نوشته که نویسنده خود شاهد و ناظر آن بوده است به شرح سفر 
این شهرستان می پردازد  به  ریاست مجلس  آقای کروبی در مقام 
که جوانان آن اعم از دختر و پسر بر خالف شعارها و برنامه های 
رسمی و کلیشه ای که از تریبون رسمی پخش می شود یک صدا و 
هماهنگ فقط و فقط به طرح مطالبات و خواسته های بر حق خود 

می پردازند.

4(  شعار اشتغال، اشتغال جوانان نورآبادی

چندین بار سخنرانی رییس مجلس قطع شد در مقابل شعار پیوسته 
جوانان که فقط و فقط در صورتی سکوت می کردند که این مقام 
حکومتی از خواسته های آن ها سخن بگوید آن جوانان در آن سال 
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به بهترین وجه و زیباترین حرکت مدنی جدیت و اصرار خود را بر 
طرح و پیگیری مطالبات و خواسته های خود نشان دادند.

که  حکومتی  و  رسمی  ظاهر  به  مراسم  این  شایستگی  و  زیبایی 
جوانان نورآباد آن را با همبستگی خود تبدیل به یک تریبون غیر 
رسمی و مردمی به نفع خود و شهر خویش نمودند در این بود که 
بودند و  ترکیب جمعیت جوان مطالبه جوی آن دختران و پسران 
البته میانساالن و بزرگساالن هم چاره ای جز هماهنگی با آن ها 
نداشتند در واقع جوانان نورآباد یک حماسه سیاسی پرشور به ظاهر 
مدنی ولی اعتراضی و انقالبی از خود بروز دادند که در هیچ یک از 
شهرهای استان هم چنین اتفاقی نیفتاد. خالصه بگویم آن ها همه 
چیز را به نفع خود مصادره کردند در پایان مراسم هم به شعار های 

خود ادامه دادند تا.....

5( جشن و جنبش گلونی در نورآباد

مجازی  فضای  در  گذشته  سال  که  زیبایی  های  حرکت  از  یکی 
منتشر شد و در خارج از کشور مورد تعریف و تمجید واقع شد اقدام 
شجاعانه و شایسته یک خانم دبیر دبیرستان به همراه شاگردان خود 

با بستن گلونی و حاضر شدن در کالس درس بود.

6(کرمی اسطوره اعتراضی مردم نورآباد

وای به حال ملتی که فاقد اسطوره باشد یا اسطوره داشته باشد و 
قدر آن را نداند و یا در مواقع لزوم نتواند یا نخواهد که از نام و نشان 
و اقدام و شجاعت و پاکی و بی باکی و دلیری و آرمان و اهداف 

آن ها استفاده نکند.

سوی  از  آن  معروف  ترانه  سرودن  با  که  معروف  یاغی  کرمی 
انقالب در غرب کشور  از  پیش  اهل خرد در سال های  هنرمندان 
فرمان  حد  تا  آن  دستگیری  و  تعقیب  و  بود  یافته  نام  به  شهرتی 
ملوکانه شاه رفته بود خاستگاه و زادگاه و دودمان آن همین نورآباد 
است که می توان با الهام از روح جوانمردی ها و شهامت های آن به 

جوانان امروز روحیه حق طلبی و اعتراضی بخشید.

شاه  مستقیم  دستور  به  که  بدانند  است  کافی  فقط  نورآباد  جوانان 
هنگ های ژاندارمری سه استان ایالم و کرمانشاه و لرستان مامور 
دستگیری کرمی این شیرمرد شجاع لر یاور ستمدیدگان نموده بود.

اعتراضی اخیر )دی ماه  انقالبی و حرکت های  نورآباد در خیزش 
13۹6( یکی از شهرهای پیشرو در کشور و استان لرستان بود که 
نام خود را در لیست شهرهای به پا خاسته و معترض به شرایط غیر 

قابل تحمل حاکم ثبت نمود.

و  پلیس  کشیده  آتش  به  خودروی  و  باجه  سرخ  شعله های  هنوز 
فضای  در  نورآباد  آمده  ستوه  به  خلق  توسط  سرکوبگر  نیروهای 

مجازی شعله ور است.

شهر نورآباد و جوانان نورآبادی با خلق این رویداد و ابراز جرات و 
شهامت و شعور سیاسی باالیی که از قبل از خود نشان دادند و با 
الهام از اسطوره های انقالبی و مبارزاتی لرستان همچون هوشنگ 
از  جدید  خوانشی  با  همین طور  و...و  معینی  و  کتیرایی  و  اعظمی 
اسطوره بومی خود یعنی کرمی غیور که به تنهایی در مقابل تمام 
نیروهای ژاندارمری به مدت هفت سال مقاومت و مقابله و جنگید 
بگیرند.  پس  را  خود  گرفته  ناحق  به  حقوق  و  و حق  گرفته  الهام 

فراموش نکنیم که حق گرفتنی است هر چند مردم نورآباد با اقدام 
خود باور خویش به این موضوع را اثبات نمودند.

شهر دورود

شهر دورود در واقع یک شهر کارگری و با ترکیب جمعیتی از طوایف 
لر لرستان شامل ایل باجولوند )دالوند ، قاید رحمت ، یاراحمدی و...( 
و طوایفی از منطقه سیالخور و منطقه پاپی و چند طایفه لر بختیاری 
.......تشکیل شده که با عبور راه آهن سراسری شمال به جنوب و 
به  نسبت  را  آن  دیگر  مهم  کارخانه  چند  و  سیمان  کارخانه  وجود 
شهرهای دیگر استان از حیث غالب بودن طیف و طبقه کارگری 
متمایز کرده است بر این مبنا در پیش از انقالب ما شاهد تحرکات 
و مبارزات سیاسی کارگران در این شهر هستیم تا باالخره مبارزاتی 
که منجر به انقالب پنجاه و هفت می شود و طیف های گوناگون و 
افراد با عقاید مختلف سیاسی هر کدام هویت و شناسنامه سیاسی 
خود را با انتساب به یک جریان یا سازمان و حزب سیاسی در این 

شهر ابراز می کنند.

1(مبارزات کارگران کارخانه سیمان دورود

گذشته از اطالعات شفاهی و مصاحبه های افراد مطلع....در بعضی 
اسناد که منتشر شده بود تعدادی از کارگران کارخانه سیمان فعالیت 
های آنان تا حدی باال می گیرد که رییس ساواک لرستان تیمسار 

همدانیان به شخصه وارد عمل می شوند.

اما کار مبارزات به شکلی فرهنگی هم در راس مدیریت این واحد 
اقدام  کارخانه  رییس  که  صورت  این  به  می گیرد  صورت  تولیدی 
در  مذهبی  و  دینی  محتوای  با  البته  کتاب هایی  انتشار  و  چاپ  به 
چاپخانه ای در شهر خرم آباد می کند که با توجه به انتصاب و انتخاب 
به  می توان  بازرگان  دولت  در  عالی  موقعیتی  و  مقام  به  فرد  این 
گرایش سیاسی و فکری او پی برد و مهمترین نکته در اقدامات و 
تاثیرات فرهنگی این کارخانه وجود کتابخانه مجهز و زیبا و غنی 
با منابع و کتب تاریخی و سیاسی  آن بود که به نظر نگارنده که 
آشنا هستم در حد یک کتابخانه تخصصی دانشکده علوم سیاسی 
آثار مفیدی در زمینه سیاسی، تاریخ معاصر، و سایر علوم انسانی در 
آن وجود داشت البته تا سال های پس از انقالب و حتی اواخر دهه 

هفتاد که من مراجعه کرده ام.

2( چپ مارکسیستی در دورود

و  زمینه  بهترین  دورود  شهر  در  کارگری  جمعیت  بافت  و  وجود 
جذابیت برای فعالیت و مبارزه گروه ها و احزاب مختلف چپ در این 

شهر بود که طیف های گوناگون چپ در آن حضور داشتند.

3(  مجاهدین خلق 

سازمان مجاهدین خلق بویژه پس از انقالب در شهر دورود با اعضاء 
و هواداران زیاد حضور چشمگیر و قابل توجهی نسبت به شهرهای 
دیگر استان لرستان داشتند و تعداد زیادی هم از آن ها اعدام شدند 
و در مواردی چند عضو یک خانواده با گرایش و فعالیت سیاسی در 

شهر دورود تحت عنوان این سازمان کشته شده اند.

4( نیروهای ملی و مذهبی

شهر دورود شاید مهمترین شهر لرنشین در ایران باشد که جریان 
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از  بعد  دارد  طرفدارانی  و  پایگاه  آن  در  مذهبی  و  ملی  به  موسوم 
دورود می توان به اندیمشک اشاره کرد. افرادی که در این شهر 
منتسب به جریان ملی و مذهبی هستند اصوال آدم هایی اهل فکر، 
از  بیشتر  اینکه  فلسفی هستند ضمن  و  و تحقیقات علمی  مطالعه 
جریان منسوب به خود در مرکز اهل عمل و پراتیک می باشند به 
دکتر علی شریعتی  و روش  افکار  از  بیشتر  این طیف  نظر می آید 
مقاطع  در  آشکاری  فعالیت های  آن ها  هفتاد  دهه  در  باشند.  متاثر 
مختلف از خود نشان می دادند از جمله با نوشتن مقاالتی در نشریه 
لرستان،  بارها با برخوردهای قضایی و امنیتی و زندان و بازداشت 

مواجه بوده اند. 

5(  طیف اصالح طلب در شهر دورود

به  خود  باالی  همنوعان  همانند  معموال  شهر  این  طلبان  اصالح 
صورت موسمی و عمدتا در هنگامه انتخابات فعالیت داشته اند اما 
هیچگاه دارای نقاط و افراد برجسته ای در قیاس با سایر جریانات 

فکری و سیاسی شهر دورود نبوده اند.

6(سرود حماسی، سیاسی و انقالبی »خلق لر«

در  که  روح حماسی  با  و  انقالبی  و  با محتوی سیاسی  این سرود 
موسیقی لری وجود دارد در اوایل انقالب در دانشگاه تهران توسط 
علی اکبر شکارچی خوانده شد و تاثیرات زیادی بر فضای سیاسی 
آن روزگار داشت.  ایران  به شدت سیاسی شده  و فرهنگی جامعه 
همه گروه های سیاسی بویژه احزاب و سازمان های سیاسی چپ 
در برنامه ها و میتینگ های سیاسی خود از آن استفاده می کردند.

جالب است بدانید اقای شکارچی خالق و خواننده این اثر انقالبی 
و سیاسی فرزند لرستان زادگاهش ایستگاه راه آهن چم سنگر تابع 

شهر دورود می باشد.

سرود انقالبی خلق لر همچون ترانه حماسی و تاریخی دایه دایه که 
آن هم در برنامه ها و در جریانات مبارزاتی بسیار مورد استفاده قرار 
می گرفت یکی از اثرگذارترین سرودهای انقالبی در اوایل انقالب 
بود. بارها شده است که در تهران با افرادی برخورد داشته ام که 
این سرود را خوانده اند و یا از من خواسته اند که آن را برای آن ها 

بخوانم

از اعضای قدیمی  از زبان یکی  همین دیروز بود که در فیسبوک 
کنفدراسیون دانشجویان مقیم آمریکا پیش از انقالب خواندم که از 
اجرای ترانه حماسی دایه دایه در برنامه کنفدراسیون سخن گفته 

بود.

همینطور یادم می آید که چند سال پیش در مصاحبه ای که با افراد 
مختلف و البته مشهور به مناسبت رویدادها و حوادث اوایل انقالب 
را  دو  این  )همیشه  شریعتی  سارا  یا  سوسن  خانم  بود  شده  انجام 
اشتباه می گیرم( در باب تاثیرات ترانه ها و سرودها و موسیقی لری 
بر خود و فضای سیاسی و انقالبی آن روز کشور بویژه تهران به 
آثار  که  شریعتی  علی  دکتر  فرزند  و  بود. دختر  کرده  اشاره  خوبی 
گفتاری و نوشتاری پدرش سرشار و مملو از تاثیرات انقالبی و منبع 
الهام دهنده به خیلی از حرکت ها و جریانات سیاسی آن روز بود حاال 
تهران  در شهر  دبیرستانی  آموز  دانش  که  انقالب  روزهای  آن  در 
بوده اند از احساس خوش آیند و زیبای موسیقی لری دم می زند که 

در مسیر دبیرستانش تا خیابان انقالب به او انرژی و تحرک و انگیزه 
می بخشیده است.

نکته دیگر که بعدها در موردش صحبت خواهم کرد آثار موسیقی 
عزای لری یا همان “ مویه” است که منبع الهام بخش و الگو و 

سرمشق نوحه های حماسی  بود.

7( جنبش هویت طلبی و احیای زبان و فرهنگ لری

در  فعال  از شهرهای  یکی  کنون  تا  هفتاد  دهه ی  در  دورود  شهر 
زمینه ی احیا و رجعت به هویت، فرهنگ و زبان لری بوده است. 
فرهنگی  افراد  برخی  توسط  ارزنده ای  کوشش های  و  تالش ها 
تاسیس  از  است  شده  انجام  راستا  این  در  شهر  این  تحصیلکرده 
نوشتن  و  لری  لباس  تاریخ  مصور  چاپ  تا  لرنا  خبرگزاری  سایت 
انتشار صدها خبر فرهنگی و ادبی  ده ها مقاله علمی و تحقیقی و 
و برگزاری جلسات و نشست های فراوان و تعامل و ارتباط نزدیک 
بسیاری  و  خرم آباد  شهر  در  خصوص  به  فعال  عناصر  دیگر  با 
کوشش های دیگر از جمله کارهایی است که در این زمینه توسط 
انجام  در حال  یا  گرفته  انجام  دورود  کارشناسان شهر  و  محققین 
افراد درس  با وجود  دادن آن می باشند در واقع می شود گفت که 
خوانده ای در رشته های مردم شناسی شهر دورود در راستای زنده 

کردن ادبیات غنی و زیبای لری نقشی محوری دارد.

8( شاهنامه خوانی در شهر دورود

برنامه شاهنامه خوانی در شهر دورود سالیان درازی است که هر 
هفته به طور مرتب توسط انجمن ها و عالقه مندان شعر و ادبیات 

برگزار می شود.

۹(جواد خان خدایی و زندان شاه و شیخ

جواد خان خدایی یکی از خوانین شجاع و سرشناس لرستان است 
که چه پیش از انقالب در زندان بودند و چه پس از انقالب. ماجرای 
نقش و فعالیت ایشان در برخی اتفاقات سیاسی پس از انقالب و 
زندانی کردن طوالنی، از وی چهره ای سیاسی و مخالف با شرایط 
حاکم در نزد افکار عمومی به خصوص اذهان مردم این شهر بوجود 

آورده بود.

10(  میدان اعدام یا تیان من چین در شهر دورود

در  یا  قدیمی  در محله  میدانی  رویداد  پر  اما  این شهر کوچک  در 
نام مرسومش مردم  بر خالف  دارد که  واقع مرکز آن شهر وجود 
دورود آن را میدان یا پیچ اعدام می نامند چون که آن محله که 
انقالب و در جریان  اوایل  هسته اصلی و هویت سیاسی شهر در 
فعالیت ها و مبارزات سیاسی گروه های مختلف بود تعداد افراد زیادی 
که متعلق به خانواده های تشکیل دهنده این میدان و محله بودند 
اعدام شدند و در مواردی چندین نفر از اعدام شدگان به یک خانواده 

متعلق بودند.

براین تالش رسانه ها و مراجع رسمی برای ربط دادن خیزش  بنا 
بر  برخی سازمان های سیاسی  به  این شهر  اخیر جوانان  و جنبش 
اساس آن سوابق و پس زمینه های سیاسی این شهر و آن جریان 
دهه  اوایل  اتفاقات  در  دورود  شهر  سیاسی  عناصر  مبارزات  آن  و 

شصت می باشد.
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11( جرات و شهامت زنان در ابراز وجود

و  ای  برنامه  اجرای  نمودن  فراهم  برای  بود  پنچ  و  هشتاد  سال 
مجوز  باید  قاعدتا  و  رفتم  دورود  شهر  به  مدنی  فعالیت  یکسری 
تا  گرفت.  فرمانداری  از  استانی  مجوزهای  اخذ  از  پس  را  فعالیت 
اینجا پیش رفتم که حتی اجاره داده شد تا در جلسه شورای اداری 
شهر هم شرکت کنم و حتی موافقت کنند تا پیرامون برنامه هایی 
که داشتیم صحبت بکنم. نوبت به من رسید که معاون فرماندار بیخ 
گوشی چیزی به فرماندار گفت و فرماندار هم صحبت کردن من 
را لغو کرد مشخص بود که من را به فرماندار معرفی کرد چون او 
مرا نمی شناخت باالخره صبر کردیم که جلسه تمام شد و در صف 
صحبت کردن با فرماندار ماندم. بگذریم که فرماندار به زعم خودش 
رفتاری و گفتاری تحقیر آمیز با من داشت چون دوره و عصر بی 

شخصیت ساالری بود.

تعداد زیادی از زنان شهر به فرمانداری آمده بودند هر کدام مشکلی 
از محله شان مطرح می کردند. مهمتر از طرح مشکل جدیت آن ها 
در طرح مسایل و مشکالت بود و همینطور اصرار و شهامت حق به 
جانبی که در طرح مطالبات محله خودشان داشتند و من با مشاهده 

رفتار مورد پسند آن ها هم آن همه معطلی برایم آسان شد و هم آن 
رفتار و گفتار دون شان یک مقام مسوول در حد فرماندار. وقتی این 
رفتار آگاهانه و مطالبه گری زنان دورود را دیدم و ناخودآگاه حرکت 
اعتراضی و تجمع زنان خرم آباد در شهرداری را به یاد می آوردم 
را در سال هفتاد و  نورآبادی  تماما مطالبه گری جوانان  و حرکت 
نه را به یاد می آوردم خوشحال می شدم که فرهنگ اقشار مختلف 
مردم لرستان در شهرهای مختلف فرهنگ خواستن، مطالبه گری و 

اعتراضی نسبت به شرایط نامطلوب استان لرستان است. 

12( دورود و خیزش تاریخی و اثرگذار دی ماه 13۹6

خون جوانان دورود و حرکت اعتراضی قابل تحسین آن ها جنبش 
را در سراسر کشور شعله ور ساخت. بدون شک شهدای  دی ماه 
عزیز شهر دورود با نثار جان خود نقش مهمی در رویداد حوادث و 
اتفاقات اعتراضی بر حق در سایر شهرهای ایران داشتند که بیان 
کم و کیف و چگونگی آن به فرصتی دیگر موکول خواهد شد. فعال 
همینقدر گفته شود که ثمره خون آن ها در اتفاقات و حوادث آینده 

به بار خواهد نشست.

در  جامعه  فقیه  والیت  جمهوری  ازحاکمیت  چهاردهه  باگذشت 
اقتصادی،  شاخص های  درتمامی  انحطاط  و  سقوط  سراشیبی، 
بدلی همچون  و  و نسخه های جعلی  و فرهنگی رسیده  اجتماعی، 

اصالح نظام نیز نتوانست این بیمارسرطانی را نجات وشفا دهد.

و  وتبعیض  ظلم  پایه ی  بر  سیستماتیک  صورت  به  که   نظامی 
وخامتی  به  رو  آن وضعیت  رهاورد  و  گذاشته شده  بنیان  نابرابری 
است که امروزه شاهد آن هستیم و تداوم این ساختار معیوب و فاسد 
هر روز ابعاد  وسیع تری از ظلم و ستم را در میهن مان  به دنبال دارد.

و  ظرفیت ها  داشتن  علی رغم  لرنشین  استان های  بین  این  در  و 
عناد آمیز  ستم های  قربانی  انسانی  و  طبیعی  فراوان  پتانسیل های 
و تبعیض آمیز این حاکمیت جهل و خرافه گردیده و خلق آزاده ی 
لر در ناکجاآبادی بی سرانجام و نامشخص قرار گرفته و اسیر این 
سیستم قرون وسطایی شده و شاهد مدعای آن زنان و مردان لری 
که از تامین حداقل های زندگی و امرار معاش دچار عجز و ناتوانی 
از  خان ماسوز  مصیبت های  و  اجتماعی  بالیای  بیشترین  و  شده  
جمله خودکشی، بیکاری، اعتیاد و ده ها مشکل دیگر ....به وضوح 
دراین مناطق قابل  مشاهده است  و نجیب ترین و اصیل ترین قوم 
ایرانی را به آنچنان  فالکت ودرماندگی کشانده که در خیزش و قیام 
سراسری مردم  در6دی ماه، شدت قیام وخیزش درمناطق لرنشین 
خیرکننده و بی سابقه بود  و شهادت بسیاری از جوانان  پاکباخته ی 
آن سند و گواه روشنی است که خلق به استضعاف کشیده ی لر به 
مرحله نوینی از  شناخت و مبارزه درجهت استیفای حقوق به تاراج 
رسیده  آزادی  و  عدالت  به  نیل  و  دستیابی  درجهت  خویش  رفته 

وکوتاه نخواهد آمد.

 در این راه  و آزمون تاریخی سرافرازانه 
تا پای جان و فداشدن خواهد ایستاد و این نغمه دروغین و جعلی 
که یاوه گویان حکومتی برای به انحراف کشیدن مبارزه حق طلبانه 
مردم دامن می زنند  که در فردای رهایی میهن اقوام و قومیت ها 
روی هم خواهند  رودر  و  مقابل  در  و  دارد  وجود  تضاد  و  اختالف 
انقالب مردم  پریشانی است که صدای  از ذهن های  ناشی  ایستاد 
آنان را به وحشت و دستپاچگی  واداشته که اینچنین مذبوحانه و 
جاهالنه  تمامی اقوام ایرانی را هدف قرار گرفته  تا ترس و نگرانی 
کاذب در سطح افکار عمومی ایجاد نمایند و به خیال باطل خویش 
اراده مردم را متزلزل کنند و ترس از آینده را در اذهان تئوریزه کنند.

 غافل ازاینکه اقوام و قومیت ها همواره در کنار هم در طول تاریخ پر 
فراز ونشیب این سرزمین در کمال آرامش و مدارا و تعاملی وصف 
در  و  داشته اند  مسالمت آمیز  مشترک هم زیستی  دردهای  با  ناپذیر 

کنار هم بوده وخواهند بود. 

حضور  همانا  رهایی  نقطه ی  تنها  که  بدانند  تاریک اندیشان 
قدرتمندان اقوام است که خلق پیروز لر از این قاعده مستثنا نیست 
و تا برآمدن آزادی و حصول عدالت و حاکمیت واقعی مردم  هر گز 
تحت تاثیر هیاهو و تبلیغات دروغین رژیم قرار نخواهند گرفت که 
ایرانی حاکمیت مستبدانه،   اقوام  دشمن مشترک و تمامی مردم و 
زیر  به  زود  زودی  به  که  می باشد  فقیه  والیت  پیشه   ستم  نظام 

کشیده خواهد شد

 نصرت و پیروزی آرمانی است که تحقق آن در استواری و صالبت 
اراده ما در فراسوی فرداها، محقق خواهد شد. اگر باور داشته باشیم 

که آینده از آن ماست.

حکومت جهل وظلم در پایان راه!

روزبه نیک پی
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بی اعتماد به فرودستان، لرزان از توطئه ی خارجی  
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» در اینجا آرمیده

یک کارگِر سوئدی

در جنگ کشته شده و به خاک افتاده، در زماِن آزادی.

 بی اسلحه، بی دفاع

 تیر باران شده 

توسط گلوله های ناشناس

 جرم اش گرسنگی بود

 او را هرگز فراموش نکن1«

                              اریک بلوم بری

در پی اوج گیری جنبش مردمی در ایران، بحث و گمانه زنی هایی در 
اقصی نقاط دنیا و از جمله در سوئد برای یافتن علل و سرچشمه ی 
خیزش  اعتراضی اخیر در ایران و امکانات و موانع پایداری آن ایجاد 
جنبش  این  به  واکنش  در  هم  نگرانی ها  سلسله  یک  است.  شده 
حکومت  از  مستقلی  نیروهای  سوی  از  اگرچه  که  می شود  اعالم 
تبلیغات  با  نگرانی ها  این  همپوشانِی  اما   می شوند  مطرح  ایران 
حکومتی را نمی توان نادیده گرفت و تحلیل و بررسی آن ها ضروری 
به نظر می رسد. اعالم ترس از زمینه سازی این جنبش برای تقویت 
و  »سوریه ای  همچون  عناوینی  با  خارجی  نظامی  حمله ی  یک 
لیبی شدن« نه تنها در ایران بلکه در سطح بین المللی هم خودش 
مختلفی  دیدگاه های  بررسی  به  نوشتار  این  در  می دهد.   نشان  را 
و  محافظه کاران  شامل  که  می پردازیم  سوئد  جامعه ی  سطح  در 
رویکرد  به  اشاره ای  نخست  بخش  در  می شود.  چپ گرا  نیروهای 
محافظه کاران می کنم و در دو بخش بعدی به چپ گرایان خواهم 
همچون  یا  و  کرده اند  پیشه  سکوت  یا  سوئد  در  چپ ها  پرداخت. 
حزب چپ و حزب کمونیست تنها به خطر چیزی که »امپریالیزم« 

1  شعر »نوشتار قبر« از اریک بلوم بری Erik Blomberg در 
14 مای 1۹31و  چند روز بعد از به خون کشیده شدن تظاهرات معترضینی که 
از اعتصاب کارگران کاغذ و چوب بُری حمایت کرده بودند سروده شد. در جریان 
تیراندازی ارتشیان به سمت کارگراِن معترض، 4 نفر کشته شدند. علت اختالف و 
درگیری بین کارگران و صاحب کارخانه به دلیل کاهش حقوق کارگران بود. در 
21 مای 1۹31 این 4 تن در یگ گور با سنگ قبر مشترک دفن شدند. این شعر 

بر روی سنگ قبر  نوشته شده است. 

معموال  که  دارد  وجود  هم  سومی  دسته ی  و  پرداخته اند  می نامند 
بر جنبش  و  اراده ی مردمی  به  بیشتر  و  دیدگاه هستند  این  منتقد 
موضع گیری های  به  خالصه  طور  به  نوشتار  این  در  دارند.  تاکید 
گوناگونی که از سوی این تحلیل گران منتشر شده است می پردازم 

و به اختصار شرح می دهم.

که  تظاهرات سراسری  منشا  چه  اگر  تحلیل گران،  از  عده ای   .۱  
کرد  رییسی می دانند که سعی  ابراهیم  را  آغاز شد  از شهر مشهد 
در  بیکاران-  و  کارگران  -به خصوص  مردم  نارضایتی عمومی  از 
جهت منافع خودش استفاده کند، ولی توصیف تقریبا منصفانه ای از 
زمینه های شکل گیرِی این جنبش به دست می دهند2. آن ها تاکید 
دارند که بعد از تمایل ضمنی ابراهیم رئیسی به تقویت اعتراض علیه 
سیاست های دولت روحانی، کنترل اوضاع از دستشان خارج شد و 
مردمی که از فشارهای اقتصادی و اجتماعی به ستوه آمده  بودند 
کنترل اعتراضات را به دست می گیرند و دامنه ی آن خیلی سریع 
فزاینده،  دنبال گرانِی  به  پیدا می کند.  به شهرهای دیگر گسترش 
تورم و کاهش ارزش دستمزدها، متحقق نشدن وعده های انتخاباتِی 
و  تحریم  دوره ی  در  اقتصادی  فشارهای  درباره ی کاهش  روحانی 
به  مطالبات  پی  در  پی  و سرکوب  تحریم  از  گره گشایی های پس 
حق اقتصادی و اجتماعی فرودستان و زحمت کشان، مردم اعتماد و 
باور خود را به بهبود  اوضاع از سوی راس قدرت از دست داده اند و 
یاس و ناامیدی و سرخوردگِی جمعی در بین مردم مشاهده می شود. 

بنیادهای رسمی و  به نقش قابل توجه  این تحلیل گران همچنین 
غیررسمی موازی دولت و تاثیرشان در بحران اقتصادی پیش گفته 
توجه نشان می دهند. آن ها تاکید دارند که در کنار تمامی مواردی که 
به »ناامیدی از دولت« انجامیده است، مردم این بحران اقتصادی 
را به عملکرد بازیگران پنهان و کنترل نشده ای مانند سپاه پاسداران 
و بنیادهای مذهبی که کنترل بخش قابل توجهی از اقتصاد را در 
دست دارند بی ربط نمی بینند. »سپاه پاسداران یک بازیگر اقتصادی 
بسیار قدرتمند است که کنترل بنادر، ساخت و ساِز راه ها و سدها 
را در دست دارد و هم زمان نیروی نظامی)سپاه قدس( به خارج از 
می کند.  اعزام  سوریه  مثل  کشوری  امور  در  دخالت  جهت  کشور 
میلیاردها دالر بودجه ی دولتی - عمدتا درآمدهای نفت و گاز - به 
سوی سوریه و لبنان و به میزان کمتر به نیروهای جنگ جو در غزه 
سرازیر شده است و این از عوامل مهم بحران اقتصادی مذکور به 
نظر می رسد که از البه الی شعارهای معترضان هم شنیده می شد. 

شعارهایی همچون »نه غزه، نه لبنان ، جانم فدای ایران«.3

جنبش  بر  خارجی  تاثیرات  به  دیگر  سوی  از  تحلیل گران  این 

2  به عنوان نمونه نگاه کنید به:
Bitte Hammargren; Iran – en kollektiv depression 

ledde till ledarlös protest
3  به منبع پیشین مراجعه کنید.

بی اعتماد به فرودستان، لرزان از توطئه ی خارجی

)اشاره ای مختصر به بازتاب اعتراضات مردمی در سوئد(

رها اسدزاده

https://www.hbl.fi/artikel/iran-en-kollektiv-depression-ledde-till-ledarlos-protest/
https://www.hbl.fi/artikel/iran-en-kollektiv-depression-ledde-till-ledarlos-protest/
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اعتراضی توجه می کنند اما منتقد این دیدگاه هستند که زمزمه های 
بعد از توییتر ترامپ و اقدامات پنهانی سازمان سیا برای تغییر رژیم 
در ایران بر روی چندصدا شدن این جنبش تاثیرگذار بوده باشد به 
طوری که پاره ای سقوط رژیم را خواستار شوند و علیه مقام رهبری 
و سپاه پاسداران شعار بدهند و عده ای هم هراس داشته باشند که 
بی رحمانه ی  و  واکنش سنگدالنه  رژیم موجب  براندازِی  مطالبه ی 
رژیم بشود و در عوض موافق رفرم و توقف فساد شوند. این دسته 
از تحلیل گران چنین ادعاهایی را تنها آب به آسیاب رهبر حکومت 
ادعاهای سران حکومت  با  را همسو  آن  و  می دانند  ریختن  ایران 
می دانند که مدعی شده اند که این موج اعتراضی، توطئه ای است 
که تحت رهبری ایاالت متحده، عربستان سعودی و اسرائیل هدایت 
شده است. »این پروپاگاندای تازه ای برای سران جمهوری اسالمی 
نیست. از نقطه نظر تاریخی به خوبی می توان به تاکتیک های به 
کار برده شده ی جمهوری اسالمی در مواقع ناآرامی ها و به وقوع 
پیوستن جنبش های مستقل مردمی اشاره کرد. به عنوان نمونه در 
اوج ناآرامی های  بعد از انقالب در سال 1۹80 جنگ بین ایران و 
عراق آغاز شد که این جنگ از جانب رژیم جدید در ایران جهت 

تثبیت سیاسی حکومت جدید مورد استفاده قرار گرفت.«4

تمرکز  خارجی  تهدیدات  بر  بیشتر  تحلیل گران  دوم  دسته ی   .۲
می کنند. این دسته که عمدتا عضو حزب چپ سوئد و دیگر جریانات 
چپ سنتی هستند5 از تبدیل ایران به لیبی توسط »امپریالیزم« و 
سرنوشت مشابه ابراز نگرانی کرده اند. در واقع آنان اعتراضاتی که 
اصلی  سویه ی  و  می دانند  حقیقی  و  واقعی  را  داده  روی  ایران  در 
نارضایتی را متوجه ظلم و فقر می بینند اما با توجه به حمایت ترامپ 
پشت پرده ی  نیت های  یافتن  پی  در  دیگر  خارجی  دولت های  و 

»امپریالیزم« هستند.6

 به طور مثال اِکمن در مقاله ای، فرجاِم این جنبش را با وضعیت 
کنونِی لیبی یکسان دانست.7

اروپا  به  به وضعیت مهاجران کشورهای جنگ زده  اشاره  او ضمن 
می نویسد:

»در حال حاضر، فرانسه می خواهد تحریم هایی را علیه لیبی تحمیل 
دیر  مستقل  کشور  یک  عنوان  به  لیبی ای  لیبی؟  کدام  اما   - کند 
اشتباه  است،  فرانسه  خطای  این  و  ندارد  وجود  دیگر  است  زمانی 
ایاالت متحده، بلکه خطای سوئد و تمام سیاست مدارانی است که 
استدالل  این  با  لیبی  علیه  نظامی  حمله ی  به  ما  از طریق کمک 
امنیت  و  صلح  برای  تهدیدی  "لیبی  اینکه  بر  مبنی  منطقی  غیر 
آن ها  از  بعضی  دادند.  نظامی  دخالت  بر  رای  است"،  المللی  بین 
احتماال معتقد بودند که آن ها به سرنگونی ستمگر کمک کرده اند 

4  منبع پیشین

5  البته جالب هست بدانید بسیاری درون حزب چپ حتی یک موضع 
گیری فرمالیته هم نکردند.

6  به عنوان نمونه مراجعه کنید به این مقاله ها:
Kajsa Ekis Ekman; Trump vill förvandla Iran till ett nytt 

Libyen
7  Masoud Kamali; ”Västländers politik för regimskif-

te farlig för Iran”

این  تا  می کنند  توجیه  طور  این  نظامی  حمله ی  از  پیش  اغلب  و 
ظالم  دیکتاتور  یک  علیه  شورش  ما  ناگهان  بیایید.  نظر  به  طور 
را در جایی می شنویم، از نادیده گرفتن کشور در ده ها روزنامه به 
و ضرورت  رژیم حاکم  جنایات  بر  و  گزارش می دهند  روزانه  طور 
آمدی در  تاکید می کنند. دقیقا چنین پیش در  سرنگونی دیکتاتور 
ایران نیز قابل تمییز و تشخیص است. ایاالت متحده، اسرائیل و 
عربستان سعودی برای مدت طوالنی خواستار ساقط شدن رژیم در 
ایران شده اند و هیچ چیز بهتر از اعتراض مردمی برای مشروعیت 

دادن به حمله ی نظامی نیست.«

۳. دسته ی سومی که به آن ها خواهم پرداخت را می توان شامل 
چپ گرایان مستقل دانست که به نقد رویکرد چپ سنتی و بوروکرات 

و رویکرد ُپست کلنیالیستی می پردازند. 

دارد،  با همین دسته همراهی  بیشتر  نگارنده خود  این  آنجا که  از 
تالش می کنم با تامل بیشتری در این بخش، نکات خودم را هم در 

ادامه طرح کنم و به جمع بندی برسم.  

عامل«  »سفیدپوسِت  اصطالح  ُپست کلونیالیسستی،  رویکرد  در 
تفکرات  منتقد  نوعی  به  عمدتا  اصطالح  این  می شود.  مطرح 
هستند  طبعا  غرب  جهان  در  می باشد.  نژادپرستانه  و  کلونیالیستی 
کسانی که بر اساس یک دیدگاه کلونیالیستی و راسیستی به سایر 
نقاط دنیا می نگرند که این دیدگاه ریشه در کلونیالیسم و تجارت 
برده گان دارد که در اواخر سده ی 1800 قدرت های بزرگ اروپایی 
به  این ها  تمامی  و  آوردند  در  خود  تسلط  به  را  دنیا  اعظم  بخش 
بود. دوگانه ی  راسیستی  از عقایدی  تاثیر گرفته  طور سیستماتیک 
و  افکار  و  عادات  برتر/پایین تر،   فرهنگ  فرودست،  فرادست/ 
مسلط  دیسکورس  عنوان  به  غربی  مسلط  طبقه ی  سیاست های 
این هنجار ها فاصله داشتند به عنوان  از  تعریف شد و کسانی که 
عقب افتاده و عقب مانده و بی تمدن و بربر و وحشی تلقی می شدند 
و این زمینه ای بود برای توجیه دخالت های نظامی در این کشورها. 

به هیچ وجه  این رویکرد کشورهای قدرتمند سرمایه دارِی کنونی 
و  هرج  در  را  آن  نتیجه ی  و  باشد  یافته  پایان  که  نیست  چیزی 
مرج عراق یا لیبی به وضوح می بینیم. بنابراین ما مخالف انتقادات 
پست کلونیالیستی و منتقدان امپریالیزم نیستیم  و همه ی تالش ها 
برای تاثیرگذاری بر جهان از طریق افزایش »اعمال امپریالیستی«8 
کشورهای غربی یا طبقات حاکم را قطعا محکوم می کنیم، ولی ما 
با این نتیجه گیری که مسئله ی ستم در کشورهایی همچون ایران 
ربطی به »سفیدپوستان غربی« در کلیت خود ندارد و با منع اظهار 
نظر کردن آنان درباره ی »چه باید کرد«، مخالف هستیم.  وسواِس 
استوار  راسیستی  رویکرد  مبنای یک  بر  ُپست کلونیالیستی خودش 
است و هر حرکت آزادی خواهانه و برابری طلبانه ای در کشورهای 
اراده ی همان »سفیدپوسِت عامل«  آسیایی و آفریقایی به قصد و 
وصل می شود. طرح این ممنوعیت ها دقیقا تایید همان نگاه نسبیت 

8  اگر چه تاکید بر »اعمال امپریالیستی« مساوی با باور به حضور 
دوران امپریالیزم در زمان کنونی نیست. 

https://www.metro.se/artikel/kajsa-ekis-ekman-trump-vill-f%C3%B6rvandla-iran-till-ett-nytt-libyen
https://www.metro.se/artikel/kajsa-ekis-ekman-trump-vill-f%C3%B6rvandla-iran-till-ett-nytt-libyen
https://www.svd.se/vastlanders-politik-for-regimskifte-farlig-for-iran
https://www.svd.se/vastlanders-politik-for-regimskifte-farlig-for-iran
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فرهنگی پست مدرنیستی است که با این دید می شود انواع و اقسام 
تبعیض ها با عذرها و بهانه هایی حول »فرهنِگ دیگری« را توجیه 
ُپست کلونیالیستی  و  پسامدرنی  گفتارهای  با  وسیله  این  به  و  کرد 
و  ظلم  تحکیم  زمینه ی  انتقادی،  نظر  تبادل  و  هم اندیشی  منع  و 
دید  یک  اساس  بر  می کند.  مهیاتر  را  ستمدیدگان  علیه  تبعیض 
مارکسیستِی جهان ْوطنی، تمامی ستم ها و تبعیض ها به ما مربوط 
مناطق  دیگر  از  جدا  نمی تواند  کشور  هر  داخلی  مبارزات  می شود. 
بین المللی، یک  ستِم  و  اقتصاد  یک  پیامد  بلکه  دیده شود،  جهان 
مبارزه ی بین المللی و جهانْ وطنی خواهد بود و رویکرد استالینیستی 
عنوان  و  مارک  با  پارلمانتاریستی  سوسیال دموکراسِی  جعل  با 

»سوسیالیزم در یک کشور« دیگر جواب گو نیست. 

همان طور که »قدرِت سفیدپوست«، مشروعیت و حق برای فاعلیت 
رنگین پوستان قائل نیست و نژاد سفید و به ویژه  »مرِد سفیدپوسِت 
است؛  شده  داده  قرار  مرکز  و  محور  در  تاریخا  ِدگرجنس َگرا« 
همان طور که پدرساالری حقوق و فاعلیت  زنان را نفی می کند و 
مبارزات و دستاوردهای زنان را به حاشیه کشانده است و همان طور 
که سرمایه داری و ارگان  های همبسته اش، فاعلیت پرولتری را نفی 
و  اعتراضات  که  دارد  هم  سنتی  چپ  را  رویکرد  همین  می کنند، 
نارضایتی ایرانیان را در رابطه با حرص و طمع »امپریالیست«ها و 
جنون پول و قدرت امثال ترامپ قرار می دهد و ابعاد پیچیده اش را 

به یک فرمول بندِی جنْگ سردی تقلیل می دهند. 

در روش کالسیک استالینیستی، تاکید بیشتر به استراتژی جویندگان 
قدرت چه در هدایت طبقه ی کارگر و چه در سطح حاکمیت می شود. 
در این رویکرد هدایت کنندگان طبقه ی کارگر از خوِد واقعِی طبقه 
به  این هدایت گری  بیشتری دارند و تالش می شود نقش  اهمیت 
سمت انفعال طبقاتی کارگران، هر چه ُپررنگ تر شود. طنز تئوریک 
این است که این رویکرد استالینیستی از سوی جریانات چپ سنتی، 
ناشی از یک درک غیرطبقاتی از جامعه و یک نخبه گرایی طبقاتی 
است که در قاموس رویکرد مارکسی جایی ندارد. این دیدگاه هر 
اقدام عمومی زحمتکشان را اگر خارج از کنترل بوروکراسِی حزبی 
و تشکیالتی خود ببیند، در تحقیر یا ایجاد شک و شبهه نسبت به 
آن کوتاهی نمی کند. این دیدگاه چاره ای ندارد که همواره تحوالت 
درونی قدرت های حاکم را در نظر بگیرد و آلترناتیو ش هم بازسازِی 
همان قدرت به شیوه ای معتدل تر است. این دیدگاه بر یک سنت 

راسیستی، ملی گرایانه و تحقیِر طبقاتی بنا شده که استالینیست های 
به راسْت چرخیده هنوز تا به امروز به پیش می برند و در مواضعشان 
اشاره ای موثر به وضعیت عینی و زیست واقعی میلیون ها نفر تحت 
با  را  آنان  و  نمی کنند  بی رحم  و  خونین  دیکتاتوری های  سلطه ی 
عمده کردن یک موازنه ی قدرت با »دول امپریالیستی« به سکوت 

و انفعال و گردن گذاشتن به حاکمیت مرتجعین دعوت می کنند. 

جمع بندی

در واقع این جنبش، قیام فقیرترین اقشار جامعه است و ریشه ی این 
جنبش و قیام مردمی را باید اصوال در یک متن اجتماعی/اقتصادی/
سیاسی قرار داد تا علت را در سال های طوالنی تبعیض جنسیتی، 
سرکوب مطالبات به حق اجتماعی اقتصادی، تقابل مرکز و پیرامون، 
و  بازننشستگان  بیکاران،  وضعیت  و  استبداد  طبقاتی،  شکاف 
اقلیت های قومی که از  تبعیض، سرکوب و بی عدالتی سیاست های 
نولیبرالی و خصوصی سازی های لجام گسیخته  بیشترین هزینه ها 
بر  بطالنی  خط  جنبش  این  کرد.  اند جست وجو  کرده  پرداخت  را 
بار  این  و  داخلی و هم خارجی کشید  روی هم سرسپرده گی های 
رهبری سیاسی  به سمت سرنگونی  پیکان حمله  نوک  درستی  به 
و عوامل اجرایی اش که حداکثر ثروت جامعه را به دست گرفته اند 
نشانه رفته است. اتهام جنگ طلبی و کمک از بیگانه در حالی به 
مردم به جان آمده زده می شود که جمهوری اسالمی سال هاست به 
فرودستان و حاشیه نشینان اعالن جنگ کرده است و هیچ شعاری 
در حمایت از ناجی خارجی هم در این اعتراضات شنیده نشده است. 

و  ُپست کلونیالیستی  و  پوزیتیویستی  رویکردهای  اینکه  خالصه 
آگاهِی  و  فاعلیت  و  پتانسیل  جنگ سردی،  دوقطبِی  تحلیل های 
زحمت کشان، فرودستان و خیل به حاشیه رفته گان را انکار می کنند 
و با وصل کردِن خشم آنان به محرک های  خارجی، آب به آسیاب 
دولت مرکزی در ایران می ریزند و شاید ناخواسته از ترس »تجزیه« 
حاکم  ارتجاع  و  تحجر  به  تن  نظامی  حمالت  و  »امپریالیزم«  و 

بدهند. 
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مردانگی و ملی گرایی (ناسیونالیسم) در انقالب مشروطه ایران  
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رسانه های  آیینه ی  در  را  آن  ایران، که می توان  ملی گرای  جنبش 
ملی گرای اوایل قرن بیستم و به ویژه در دوران انقالب مشروطه ی 
1284-12۹0 بررسی کرد، به شدت دچار هویت جنسی بود. در این 
فصل نشان می دهم که چگونه،  هویت جنسی دادن به وطن پرستی 
و ملی گرایی، مردان را برانگیخت تا با تهدید به عقیم شدن، اقدامات 
ملی گرایانه انجام دهند. همچنین نشان می دهم چگونه گروهی از 
بدین صورت،  و  آن شدند  وطن پرست ضامن  و  جوانمرد  نخبگان 

سایر انجمن ها را کنار زدند.

مطالعات زیادی در مورد ملی گرایی ایرانیان صورت گرفت، از جمله 
آبادی، مینو معلم و  افسانه نجم  در مطالعات احمد توکلی طرقی، 
فیروزه کاشانی ثابت، روش های تحلیل ملی گرایی را که تحت تاثیر 
هویت جنسی قرار گرفته بود مورد بررسی قرار گرفت. آن ها به این 
موضوع پرداختند که چگونه وطن به صورت یک موجود مونث، یک 
محبوب یا یک مادر تجسم می گردد؛ و وطن تانیث شده، احساسات 
اغلب  این حال  با  برانگیخته می کند)1(.  را  پسران و دختران خود 
مطالعات، تأثیر بررسی ملی گرایی بر هویت مذکر را مورد توجه قرار 
این  می کنم  پیشنهاد   .)2( گروت  دی  جونا  مقاله ی  مانند  ندادند؛ 
مطالعات را به گونه ای متفاوت بخوانید و تصور کنید چگونه شمایل 
زنان بر شکل گیری رجولیت در برنامه ی گفتمان ملی گرایی تأثیر 

می گذاشت.

ملی گرایی  گفتمان  در  که  یافته  و جنسیت  خانوادگی  استعاره های 
به کار می رفت دو جنبه ی درهم پیچیده را تحت تأثیر قرار می داد: 
تشویق و تهدید، انگیزه و تحریم. اگرچه انگیزه یا برانگیختن عشق 
ایران  ملی گرای  پژوهان  دانش  توسط  تحریم  از  بیشتر  خانواده  به 
در  بانوان  از  است. محافظت  قرار گرفته  بررسی  و  مورد شناسایی 
تا  است  )ناموس(  مردانه  شرافت  از  خاصی  نوع  متضمن  خانواده، 
تشویش از دست دادن حس مردانگی که احساسی است که گاهی 
اوقات قوی تر از عشق فرزندی یا برادری می باشد، بررسی جنبش 
کرد.  استفاده  مدیریت  از  شیوه ای  عنوان  به  حقیقت  این  از  ملی 
همانگونه که یک انسان شناس به نام دیوید گیلمور نشان داد که 
درک مرد بودن به صورت ناپایدار و با نیاز مداوم به دفاع و اثبات، 
برای بسیاری از جوامع بشری امری رایج و متداول است. به گفته ی 
گیلمور، این ناپایداری و تشویش حاصل از زن نما شدن که بعد از 
به  برانگیختن  مردان در جهت یک گام  برای  اتفاق می افتد،  آن 
نفع جوامع ، استفاده می شود)3(. این روش برانگیختگی در متون 
قبل  سال های  و  مشروطه  انقالب  دوران  در  ایرانی  ملی گرایانه ی 
کتاب،  از  فصل  این  است.  داشته  قرار  اهمیت  حائز  بسیار  آن  از 
و  ملی گرایی  گفتمان  آن ها  طی  که  می کند  بررسی  را  روش  سه 
و  نامردی  با  را  وطن پرستی  عدم  و  بودن،  مرد  با  را  وطن پرستی 
زن صفتی برابر کرده است: ابتدا وطن پرستی هم معنا با تعصب و 
بلند همتی شکل گرفت که ویژگی های شخصیتی مردانه دانسته 
می شدند. سپس مردانی که وطن پرست نبودند با زنان مقایسه شده 
و به معنای واقعی کلمه متهم به زن صفتی شدند. پس از آن، وقتی 

ایران و زنان ایرانی مورد تهدید تجاوز به ناموس قرار گرفتند مردانی 
که برای نجات آنان اقدامی نکردند بی ناموس خوانده شدند– یعنی 
شرافت مردانگی مشروط به رفتار جنسی زنان می شد – و از دست 

دادن ناموس برابر بود با از دست دادن مردانگی.

بخش دوم این فصل بررسی می کند کدام مردان وطن پرست واقعی 
بودند و بنابراین مردان واقعی به شمار می آمدند، و کدام مردان شبه 
وطن پرست بوده و زن صفت انگاشته می شدند. بنده با استفاده از 
بینش موجود در نظریه ی راویان کونل در ارتباط با صفت مردانگی 
حالتی را نشان می دهم که طی آن، ملتی که مردان شایسته دارد در 
خدمت ایجاد سلسله مراتب های اجتماعی و سیاسی نوین است)4(. 
یک  انحصار  در  هردو  مردانگی،  وحقیقت  واقعی  وطن پرستی 
گروه اجتماعی خاص قرار داشتند –گروه نخبگان که  در اروپا یا 
موسسات ایرانی که سبک غربی داشتند تحصیل کرده بودند . این 
گروه در میان سازندگان ایدئولوژی انقالب مشروطه و نویسندگان 
رسانه های ملی گرا،  برجسته تر نمود پیدا می کردند. برخالف آن ها، 
مردان طبقه اشرافی قاجار یا مردانی که زمینه ی نبوغ نداشتند در 
زمره ی کسانی درآمدند که وطن پرست نبوده و در نتیجه مردانگی 

نداشتند.

که  بود  اصطالحاتی  از  پر  انقالب مشروطه  ملی گرایانه ی  گفتمان 
به طور ضمنی به مردانگی اشاره داشت. اصطالحاتی چون غیرت، 
با فعالیت های وطن پرستی و  ارتباط  حمیت، و همت که اغلب در 
ملی گرایانه ظاهر می شدند و مردانی که در آن فعالیت ها مشارکت 
نویسنده ی  این ویژگی ها میخواندند. مثال  فاقد  را مردانی  نداشتند 
را  کشور  مردانه ی  غیر  و  انفعالی  وضعیت  حبل المتین،  به  نامه ای 

مورد انتقاد قرار داد:

غیرت  )بیگانگان(  آن ها  نداریم.  غیرت  ایرانی ها  ما  قسم  خدا  »به 
این ملت را نادیده گرفته اند. مردم فارس عادت به بی غیرتی دارند.. 
آن ها دلشان می خواهد خود را در گرو بیگانگان قرار دهند... بخاطر 
گسترش تجارت ... آن ها ناموس خود را از بین برده اند و ملی گرایی 
خود را از دست داده اند ... کور نباشید، مرد باشید، شجاع و باغیرت، 

به کشورهای همسایه اجازه ندهید به اهدافشان برسند!«)5(

واژه ی غیرت به شدت بار واژه های دیگر مردانه را بردوش می کشد 
و تقریبا در تمامی متون مرتبط با مسائل ملی گرایی تکرار می شود. 
غیرت را می توان با کلماتی چون حمیت، اشتیاق، ناموس، حسادت 
و مردانگی معنا کرد و حاوی تمام این الیه های معنایی می باشد. 
مردان وطن پرست )وطن دوست، وطن خواه( که برای جنبش ملی 
فعالیت می کنند اغلب با غیرت )غیور، غیرتمند( خوانده می شوند در 
از وظیفه ی ملی خود شانه خالی می کنند بی  حالی که مردانی که 
غیرت خوانده شده و تمامی اشارات همراه با آن از جمله نامردی، 

بی ناموسی و ترسویی به آن ها نسبت داده می شود.

نامه ای به روزنامه ی تمدن که در تهران منتشر شد نویسنده  در 

جنسیت یافتگِی ملت
مردانگی و ملی گرایی )ناسیونالیسم( در انقالب مشروطه ایران
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غیرت را این گونه تعریف کرد:

است  بنابراین الزم  است.  بشر غیرت  ویژگی های خوب  از  »یکی 
معنا، میزان و منافع آن را مورد بررسی قرار دهیم. غیرت از جنبه ی 
زبان شناسی به معنای اجتناب و دوری گزیدن از آنچه که به اسم 
و ناموس انسان آسیب می زند، می باشد. با توجه به این، می توانیم 
به وضوح بگوییم که غیرت، نگهبان و حامی اسم و ناموس است. 
غیرت ، بهترین ویژگی است. راهنمای تمامی شادی هاست. ویژگی 
انسانی خوب را حاصل می کند و شخص را از فرومایگی و شرارت 
دور می کند، غرور انسان در نتیجه ی غیرت حاصل می شود. غیرت 
یک ویژگی است که فقدان آن بی شرمی، بی عاری و بی ناموسی 
را بدنبال دارد. کسی که غیرت دارد ذاتا باید بدی ها و آنچه را که 
به نام و ناموس انسان ضرر می زند بشناسد و از آن ها به هر طریق 
وظیفه ی  باغیرت  مرد  یک  که  است  واضح  بربتابد.  روی  ممکن 
دیگری عالوه بر این ها دارد که عبارت است از محافظت از نوامیس 
نامیده  نیز  وطن پرستی  و  ملی  غیرت  که  آن  خوشنامی  و  جامعه 

می شود.

گفته شده است که عشق به وطن، از روی ایمان و اعتقاد است. 
در این حالت کسی که غیرت  دارد می بایست محافظت از ناموس 
خود و ناموس وطن و هم وطن خود را از وظایف، امیدها و اهداف 

خود بداند.«)6(

غیرت بسیار متفاوت از تنها واژه ای بود که وطن پرستی را به مرد 
چنین  در  اغلب  که  دیگر  متقابل  واژه ی  دو  می داد.  نسبت  بودن 
احساساتی،  معنای  به  باحمیت  از  عبارتند  می شوند  استفاده  متونی 
این  وقف شده و جوانمرد، و بی حمیت به معنای مخالف آن. در 
همت  واژه ی  کاربرد  مردانه،  و  فعال  ویژگی های  معنایی  حوزه ی 
محرکه  و  انگیزه  بلندپروازی،  معنای  به  بی همت(  آن،  متضاد  )و 
نیز متداول است. به همین صورت نیز اتهام اهمال و بی توجهی 
)غفلت، که صفت آن نیز غافل و غافلگیر می باشد( که در معنا شبیه 
به بی حمیتی می باشد وجود دارد. اهمال اغلب در کنار تصاویری از 
خواب دیده می شود – همچنین بطور ضمنی بیانگر انفعال و تنبلی 
به مردان غیروطن پرست  انگیز که مکررا  است. یک صفت خفت 
داده می شود، واژه ی نامرد است. این کلمه که متشکل از پیشوند 
نبودن  مرد  معنای  به  فقط  است  مرد  فارسی  کلمه ی  و  منفی ساز 
نیست بلکه ترسویی و بی شرمی را نیز معنا می دهد. در لغت نامه ی 
قرار  هستند)7(.  معنا  هم  حمیت  بی  و  غیرت  بی  نامرد،  دهخدا، 
دادن وطن پرستی در کنار این ویژگی های مردانه باعث می شود خود 
وطن پرستی تبدیل به الزمه ای برای مردانگی شود. از این زمان به 
بعد به مدت چند دهه،  وطن پرستی از مردانگی جدانشدنی است و 
طرف دیگر این معادله، از دست دادن صفات مردانگی مردان غیر 

وطن فروش بود.

نادیده گرفتن غیرت مردانی که از جنبش ملی گرا حمایت نکردند 
شکل بسیار موثری از مدیریت نظام بود. روزنامه های ایرانی از اوایل 
قرن بیستم، حاوی عباراتی واضح در مورد اخته کردن )از مردانگی 
انداختن( بودند که خطاب به خوانندگان )مذکر( آن ها بود. مردان 
ایرانی با زنان مقایسه می شدند، و یا در مورد مردانگی آن ها ابراز 
تردید می شد. یک مقاله دیگر در حبل المتین، ایرانیان را این گونه 
جدا  آن ها(  سنتی   ( مردانه ی  ویژگی  از  تدریج  به   « کرد:  متهم 
پدیدار می گردد که  ما  زنان در میان  به  رفتاری شبیه  می شویم و 
ایران و ایرانی را به روزهای سیاه می اندازند)8(.« در عبارتی که 
فعاالن مشروطه در آذربایجان بیان داشتند صحنه ی واقعی عقیم 

کردن مشهود است: » آیا مردان و آلت تناسلی شان در این سرزمین 
از بین رفته اند؟ آیا تمامی مردان مرده اند و نا مردان جایگزین آن ها 
شده اند؟« نویسنده همچنان ادامه می دهد و می نویسد مردانی که 
را  زندگی  بود یک  ملی  در جنبش های  نکردن  انتخابشان شرکت 
انتخاب کرده اند که بیشتر از زندگی زنان، الیق تحقیر و خواری 
عدم  به خاطر  نویسنده  ترقی،  روزنامه  به  ای  نامه  در  هستند)۹(. 
اقدامات وطن دوستانه ی ایرانیان این گونه ابراز تأسف می کند: »شرم 
نما(  )مرد  می رسند  نظر  به  مرد  که  آن ها  از  برخی  که  است  آور 
ناموس ندارند)10(.« چالشی که مردانگی ایرانیان را با اتهامات زن 
صفتی مواجه کرد فقط با پیوستن به جنبش ملی و اقدام انقالبی 

قابل حل بود.

اولین عبارت های نامردی و صفت های زنانگی در روزنامه ی معروف 
میرزا ملکم خان، به نام قانون، پدیدار شد که بین سالهای 18۹0 
و 18۹8 در لندن منتشر گردید. از نظر ملکم خان، ناکامی ایرانیان 
در تغییر دولت و جامعه خود، و ضعف ناشی از این ناکامی، علت و 
معلول صفت زنانگی بود و غیرت تنها ویژگی که ایرانیان به آن نیاز 
داشتند تا شرایط را تغییر دهند)11(. یک مقاله که بارها از آن نقل 
قول شده است در این روزنامه ادعا داشت که »امروزه بسیاری از 
مردان ایرانی، زن شده اند. این جایگاه زنان است تا به شوهران خود 
)بدون  قانون  روزنامه ی  نویسندگان  بدهند)12(.«  مردانگی  درس 

ذکر نام خود( سواالتی را ازین قبیل پرسیدند:

»ما تا چه زمان باید مثل زنان یهودی گریه کنیم؟ از چه می ترسیم؟ 
اگر ما مانند این افراد، بانگ مردانه برآوریم همه ی موجودات زنده 
در ایران با تمام  قلب و وجود خود با ما همکاری خواهند کرد؟«)13(

در  است  کردن  عقیم  آشکار  روش  زنان،  با  ایرانی  مردان  مقایسه 
حالیکه اشاره به یهودیت )در اینجا و هرجای دیگر( به معنای تأکید 
بر ضعف مردان ایرانی است ، زیرا یهودیان در جامعه ایرانی، یک 
اقلیت مظلوم هستند و طبق قانون شریعت، باید در وضعیت پایین 

اجتماعی باقی بمانند.

صفت بی غیرتی در میان ایرانیانی دیده می شود که با نظام سیاسی 
نوشته  توسط یک شاهزاده  به ظاهر  که  نامه ای  در  فعلی مخالفند. 
و  ناموس  به خاطر  قانون  روزنامه  صاحبان  از  نویسنده  است،  شده 
این گونه   و  می نماید  تجلیل  قاجار  سلسله  از  انتقاد  در  شجاعتشان 
نشان می دهد: »که هیچ یک از ما جرأت نداریم به وضوح واقعیت 
را در این مورد بیان کنیم. ما را در این بازی مردانگی شکست دادید 
)ی مردانگی را شما ربودید()14(.« نویسندگان قانون، جایگاه خود 
را به عنوان حامالن راستین مردانگی ، ترقی خواه، بصیر و شجاع 
معرفی کرده اند؛ در  حاایکه صاحب منصبان چاپلوس ایرانی ، آن ها 
را الشخور نامیدند. روزنامه ی قانون در یک قطعه ی غم انگیز که 
مردانگی و انسانیت الشخورها را انکار می نماید اینگونه می نویسد:

بعضی از مردان بظاهر شجاع الشخور تهران به محض اینکه این 
کلمات را شنیدند با چادر زنانشان فرار نمودند و گفتند: ما را نجات 

دهید! این کلمات را جلوی ما نگویید و به ما نزدیک نشوید!

الشخورهای عزیز، اصال هیجان زده نشوید. ما با شما کاری نداریم. 
روی صحبت ما با انسان هاست)15(

این  اینکه  گفتن  حتی  یا  زنان،  با  فروش  وطن  مردان  مقایسه ی 
مردان کمتر از زنان هستند، یک  استعاره ی رایج در زبان مردزدایی 
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در نوشتار جراید ملی گرا میباشد. یک نمونه ی دیگر که پس از آنچه 
در روزنامه قانون منتشر شد و به چاپ رسید مقاله ای بود که در 
ندای وطن آمد و خطاب به »مردم شریف و محترم آذربایجان« بود. 

در این نامه، نویسنده اینگونه از آذربایجانی ها انتقاد می کند:

»امروز شما به جایی رسیده اید که آن ها )بیگانگان( خانه هایتان را 
تصرف می کنند و شما مثل پیرزنان به آنان التماس می کنید تا شر 
کسانی را که شما در گذشته شکستشان دادید از سرتان کم کنند!.. 
ای مردم باشرافت آذربایجان، با دقت و آگاهی به وطن خود نگاه 
کنید، اصالت خود را به خاطر آورید... چرا به خاطر نشستن در خانه، 
ساکن و مانند زنان به نظر میرسیم )جنبه ی اناثیت پیدا کرده ایم(؟ 
... از خواب غفلت برخیزید، تالش کنید تا مجبور نشوید لباس زنانه 

به تن کنید.«)16(

پوشیدن لباس زنان به عنوان نماد مرد زدایی و تنبیه به خاطر عدم 
حس وطن پرستی، یک استعاره ی بسیار تکراری در گفتمان دوران 
مشروطه بود)17(. در مقاله ای که توسط یک عالم شیرازی برای 
ندای وطن فرستاده شد اینگونه نوشته بود: »افسوس که شما مردان 
ایرانی که خود را با غیرت و وطن دوست می خوانید باید لباس زنان 
برتن کنید!«)18(  خود مظفرالدین شاه نیز مثل پدرش ناصر الدین 
شاه، لقب لچک به سر را گرفته بود، اصطالحی که اشاره به زنانگی 
بخصوص  مردان،  به  زنانه  لباس  پوشاندن  زیرا  داشت  حقارت  و 

روسری، برای آنان یک تنبیه حقارت آمیز بود)1۹(

مرد ُزدایی محدود به امور نظامی یا سیاسی نمی شد بلکه موضوعاتی 
چون اقتصاد را نیز در بر می گرفت، مثال نیاز به کمک در تأسیس 
و ابقای اولین بانک ملی ایران. در نامه ای به ندای وطن، نویسنده 
می پرسد » کدام مرد از زن  کمتر است؟« و این گونه پاسخ می دهد:

از زن کسانی هستند که مبالغ زیادی پول دارند و  »مردان کمتر 
آن را به بانک های خارجی انتقال می دهند و پول خود را به بانک 
ملی که نگهبان دین و شرافت کشور است )باز هم ناموس( انتقال 
نمی دهند. مسلما این مردان هزار بار کمتر از زن هستند زیرا ناموس 

نداشته و آرزوی پیشرفت کشور را ندارند)20(.«

دادن  نسبت  که  می کند  بیان  این گونه  طرقی  توکلی  محمد 
ویژگی های مردانه به زنان و همگانی کردن این ویژگی ها ارتباط 
میان جنسیت بیولوژیکی و مردانگی را محکم کرده بود)21(. این 
تفکیک دارای دو تأثیر بود: از یک سو زنان اجازه یافتند در جنبش 
ملی گرایانه شرکت کرده و جایگاه عزت و احترام را در کنار مردان 
به دست آورند، اما از سوی دیگر، وقتی ویژگی های مردانه منحصرا 
تضمینی  دیگر  مذکر،  بیولوژیکی  جنسیت  نداشت  تعلق  مردان  به 
شد  داده  دستور  مردان  به  صورت،  بدین  نبود.  بودن  مرد  برای 
ویژگی هایی را اثبات کنند که یک مذکر را مرد می نمود، درخواستی 

که در معنا، تهدید به اختگی آنان را افزایش داد.

یک واژه ی برجسته ی دیگر در بحث ملی گرایی، ناموس است. این 
واژه به معنای یکی از مهم ترین عوامل در شکل گیری هویت مرد 
بر رفتار جنسی زنان، که شامل  ایرانی می باشد: حمایت و کنترل 
به  ملت  کردن  تصور  بود)22(.  مرد  یک  غیرت  از  خاصی  شکل 
شکل یک زن که عفت وی در خطر بود بدین معنا بود که مردانی 
که از ملت دفاع نمی کردند در خطر از دست دادن ناموس خود و 
در نتیجه، غیرت خود بودند. این تهدید به دو شکل بروز می کرد: 
اول با نشان دادن وطن به صورت یک زن در معرض خطر. وطن 

چه به صورت یک مادر و یا یک معشوقه تصور می شد، کمال و 
می شد.  واقع  تهدید  مورد  مردان(  ناموس  بنابراین،  )و  آن  شرافت 
همانگونه که توکلی طرقی نشان داده است، علیرغم شناختی که 
بر سر دیده  تاج  پدر  به صورت  از کشور وجود داشت و شاه  قبال 
می شد، از آغاز قرن بیستم، وطن اغلب به صورت یک مادر درحال 
مرگ توصیف می گردید که پسران تنبِل وی او را ترک کرده بودند 
و تعدی بیگانگان وی را تهدید می نمود)23(. ارتباط میان وطن و 
شهروندان به صورت زیر در مقاله ای به تصویر کشیده شده است 

که در ندای وطن منتشر گردید:

ارتباط  در  مادر  حقوق  به  شبیه  مردم  با  ارتباط  در  وطن  »حقوق 
وظیفه ی  مادر  حقوق  از  دفاع  که  همان طور  است.  فرزندانش  با 
فرزندان است، مردم کشور نیز از عزت و ناموس وطن عزیز خود 
نمی نشینند.  عقب  و  می کنند  دفاع  خون  قطره  و  توان  آخرین  با 
آن ها از سرزمین مادری خود در مقابل وقایع و بحران های زمانشان 

پاسداری می نمایند)24(.«

سرزمین مادری را فقط می توان با بیداری ملی گرایانه، اصالحات 
وطن  پیکره ی  به  )نفوذ(  تعرض  نمود.  حفظ  کردن  مدرنیزه  و 
شرمنده  برای  قیاس  این  می گردید؛  آن  ناموس  هتک  موجب 
خود  سرزمین  آبروی  و  مرزها  از  که  شد  استفاده  مردانی  ساختن 
در  وطن  از  محافظت  در  توانایی  عدم  نمی کردند)25(.  محافظت 
شد،  مردان  غیرت  برای  چالشی  موجب  خارجی  متجاوزان  مقابل 
زیرا مردی که قادر نباشد از عفت زنان محافظت نماید بی غیرت 
در  نویسنده  می باشد)26(. یک  مرد  از یک  کمتر  بنابراین  و  است 
روزنامه ی ندای وطن این گونه دفاع از وطن را با دفاع از شرف مادر 

خود مقایسه می کند:

»فرض کنیم اصال غیرت یا وقار وجود ندارد. افرادی وارد خانه های 
شما شده اند و چادر عفت مادر شما را برداشته اند. مهم نیست فرد تا 
چه اندازه تنبل و بی ناموس باشند اما همین که بفهمد، بلند می شود 
تا از مادرش محافظت نماید. این یک قانون طبیعی است که وی 
حاضر خواهد شد با جان خود از شرافت مادری اش دفاع نماید.)27(

چه بی غیرت و بی وقار! هرروز مردم ایران با چشمان باز می بینند و 
با گوش های باز می شنوند که وطن عزیزشان که به معنای شرافت 
مادریشان است در معرض خطر قرار دارد اما بر نمی خیزند تا از آن 

دفاع و محافظت کنند.«

به  ایرانی  زنان  نمایش  از  ناموس،  دادن  دست  از  نشانه ی  دومین 
بود.  گرفته  نشأت  بیگانگان  توسط  حرمت  هتک  قربانیان  عنوان 
هتک  تصور  است  داده  نشان  نجم آبادی  افسانه  که  همان گونه 
گفتمان  از  بخشی  بیگانه،  مهاجمان  توسط  ایرانی  زنان  حرمت 
تأثیر  اندازه  همان  به  تصور  این  بود)28(.  شده  ملی گرایی  جنبش 
داشت که تصور هتک حرمت وطن به عنوان زنی که زندگی، وقار 
تهدیدی  اصطالحا  و  بود  گرفته  قرار  خطر  معرض  در  غیرتش  و 
نام  به  ایرانی  مردان  بود)2۹(.  آمده  وجود  به  مردان  غیرت  برای 
نوامیس فراخوانده شدند تا از خواهران، دختران، همسران و مادران 
خود و نیز کشورشان درمقابل هتک حرمت پشتیبانی کنند. ناتوانی 
در این کار موجب از دست دادن غیرت آن ها و در نتیجه از دست 
دادن مردانگیشان می شود. بنابراین، این فقط احساس لطیف عشق 
فرزندی، برادری یا رومانتیک نبود که مردان را به عمل وا می داشت 

بلکه )بیش از آن( ترس از دست دادن غیرت و مردانگی بود.
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مردانی  بنابراین  و  نبود  مردانگی  از  تفکیک  قابل  وطن پرستی، 
فرایند  که  مردانی  می شد.  انکار  غیرتشان  نبودند  وطن پرست  که 
مردانگی خود را از دست می دادند چه کسانی بودند؟ به نظر می رسید 
وی  مردانگی  از  دفاع  و  ملی گرا  جنبش  به  مرد  هر  پیوستن  در 
استقبال می شد. بنابراین وقتی متون رسانه های ملی گرا را به دقت 
بررسی کنیم متوجه می شویم نخبگانی که تحصیالت غربی داشتند 
و بسیاری از ایدئولوژی های این جنبش را شکل می دادند، هر مردی 
را که ادعای وطن پرستی می کرد یا حتی در وقایع انقالب مشروطه 
شرکت داشت را به عنوان یک وطن پرست واقعی قبول نداشتند. در 
واقع مردان طبقه اشرافی سنتی قاجار و مردانی که زمینه ی نبوغ 
نداشتند از نظر نویسندگان جراید ملی گرا، وطن پرست نبودند حتی 

اگر فعالیت های سیاسی داشتند.

عبارت  با  همرا  شد  منتشر  بیستم  قرن  اوایل  در  که  متونی 
»وطن پرست جوانمرد«، تناقضی را برای خوانندگان ایجاد می کرد: 
شبه وطن پرست. شبه وطن پرست به مردی گفته می شد که خود را 
در سیاست های ملی گرایانه دخالت می داد تا منافع شخصی حاصل 
می نمود.  وارد  آسیب  ملی گرایانه  جنبش  به  ترتیب  بدین  و  کند 
یک  به  هردو  که  دارد  وجود  وطن پرست  شبه  مشخص  نوع   دو 
اندازه ناجوانمرد هستند: نوع اول، مقامات اشرافی سنتی می باشند 
که وطن فروش یا الشخوران ملکم خان می باشند: فاسد، ظالم و 
ناکارآمد. نوع دوم افراد ساده لوحی هستند که جاه طلب بوده و خود 
را در مسائل سیاسی مشارکت می دهند تا شرایط اجتماعی و مالی 
بهتری پیدا کنند. یک نویسنده در روزنامه ی تمدن، به این دو نوع 
اشاره کرده و این گونه ادعا می نماید: » نود و نه درصد ایرانیان هیچ 
چیز در مورد معنای حکومت مشروطه و منافع آزادی نمی دانند.« 
مشکالت ایران نه تنها تقصیر افراد غافل بلکه تقصیر وزیران خائن 
است که خیانتشان نه فقط به یک یا دو یا هزار نفر بلکه به تمام 
افراد به یک اندازه آسیب می رساند. روشنفکران باید ایران را نجات 
دهند زیرا »وظیفه ی نویسندگان است تا با مقاالت و ترجمه های 
به  نقل قول، می توان  این  وادارند)30(.« در  قیام  به  را  خود مردم 
مردم  توده ی  کرد:  ایجاد  تمایز  ایرانیان  از  گروه  سه  بین  سادگی 
غافل، سیاستمداران فاسد و روشنفکران که وظیفه ی آن ها اصالح 

روش های دو گروه اول می باشد.

وطن فروشان به صورت مقامات ایرانی و اعضای دادگاه قاجار ظاهر 
شدند که دخالت غرب در ایران را ترغیب نمودند، خواه با فروش 
امتیازات انحصاری یا با دعوت از بیگانگان برای دادن مشاوره در 
زمینه های مختلف. این دزدان همایونی این گونه توصیف می شدند: 
دعوت  خانه  به  را  بیگانه  یک  که  )وطن(  من  شرم  بی  فرزندان 
به  در وظیفه ی خود  مقامات  این  نظر می رسید  به  می کردند)31(. 
عنوان مدافعان رعیت های ایرانی اهمال و کوتاهی می کردند. یک 
آن ها  طی  که  نویسد  می  وقایعی  درباره  حبل المتین  در  نویسنده 
ساکنان ارومیه و خوی توسط سربازان بیگانه کشته و غارت شدند. 

وقتی خبر این وقایع به مقامات باالی دولت رسید:

«خایه های نجیب زادگان کشور حتی عرق نکرد انگار ایران وطن 
این مردان بدبخت و زنان بی عفت شده ی آن ها که  نبود و  آن ها 
از روستاهای ارومیه بودند برادران و خواهران مذهبی و ملی آن ها 
نبودند... انگار قطره ای خون پاک در رگ هایشان باقی نمانده بود... 
حس وطن پرستی مرده بود و قدرت عمل نداشتند، اگر دنیا را آب 
می برد آن ها را خواب می برد.... غیرت از بین رفته بود، شرافت از 
بین رفته بود، ناموس از بین رفته بود، ملت زیر پا له شده بود)32(.«

در اینجا، سستی از جانب بزرگان و نجیب زادگان نه تنها گواهی بر 
فقدان وطن دوستی و همبستگی آن هاست بلکه بی غیرتی آن ها را 
نشان می دهد. آن ها منفعل و خواب هستند و هیچ غیرت یا شرافتی 
عالج  غیرقابل  و  ریشه دار  فساد  به  دیگر  نویسنده ی  یک  ندارند. 
در  آن ها  رستگاری  امکان  حتی  و  می کند  اشاره  اشرافی  حکومت 

آینده و وارد شدن به سیاست جدید ایران را رد می کند:

قانون  و  بوده اند  مستبد  کنون  تا  عمرشان  اوایل  از  که  »کسانی 
مشخصی نداشته اند و هرگاه اراده کرده اند خانه های رعیت را ویران 
کرده و ویالهای خود را در آنجا ساخته اند و نیز جیب های مردم را 
خالی کرده تا خزانه خود را پر نمایند، و رعیت را به هزار روش دزدی 
و خیانت تاراج نموده و کشور را ویران و ملت را نابود نموده اند و 
طبق امیال شخصی و تمایالت مادی خود گوش بریده اند و شکم 
اند  داده  قرار  سرقت  مورد  را  همه  و  داشته  نگه  خالی  را  دیگران 
مسلما این وضعیت موجب می شود یک طبیعت ثانوی در خون و 
خوی آن ها به وجود آید و بر قلب آن ها مهر زند. آن ها هرگز تسلیم 
حکومت مشروطه ی ایران نخواهند شد... حتی اگر قسم بخورند و 

هزاران سوگند یاد کنند نمی توان آن ها را باور نمود)33(.«

اگر طبقه ی اشرافی سنتی به خاطر فساد ذاتی و ارزش های استبدادی، 
الیق رهبری سیاسی نبود، مردان بی تجربه به بهانه غفلت و منفعل 
بودن و نیز فرصت طلبی، کنار زده می شدند. واضح ترین مثال از این 
شبه وطن پرستی را می توان شخصیت مال نصر الدین دانست که در 
ستون هزلی مکالمات مالنصرالدین با شیخ بهلول در روزنامه ندای 
وطن آمده بود. مال نصرالدین عدم وجود شرافتی را نشان می دهد 
به خاطرعدم  او  است.  نخبگان تحصیل کرده  برعکس شرافت  که 
داشتن تحصیالت و وطن پرست نبودن مورد تمسخر قرار می گرفت 
و بنابراین او را ناجوانمرد می خواندند. در ستون اول، مال نصرالدین 
به دوران صلحی تأسف می خورد که پس از اولین موفقیت انقالب 
مشروطه حاکم شد. رویدادی که وی به آن اشاره می کند احتماال 
در  انگلیس  سفارت  در   1285 خردادماه  در  که  است  اعتصابی 
سازماندهی  بازار  اعضای  توسط  که  اعتصاب  این  داد.  رخ  تهران 
را جذب خود کرد، کسانی  نفر  تقریبا 14000  بود  و حمایت شده 
اقامت  بود  شده  برپا  مختلف  اصناف  توسط  که  چادر  در 500  که 
داشتند. دانشجویان دارالفنون که فرصت را برای افشای معترضین 
به ایدئولوژی خود غنیمت شمردند به این اعتصاب پیوستند. از سوی 
سازماندهی کنندگان این اعتصاب فرمان رسید که یک همه پرسی 
برای مجمع ملی شکل گیرد)34(. با این حال، آنچه مال نصرالدین 

به دوست خود، شیخ، نسبت می دهد موضوعات محتمل تر است:

»در روزهای خوش سفارت، یک ضیافت آزاد برگزار شد... ایکاش 
بر  لعنت  نداشت...  این سکون و خموشی وجود  تا هزارسال دیگر 
کشورم، که در روزهای خوش سفارت که من آسوده بودم، برای 
ناهار برنج داشتم، برای شام برنج داشتم، چای رایگان برای عصرانه 
داشتم. اکنون که مردم متفرق شده اند حتی نمی توانم نان و ماست 
الدوله  برنج وجود داشت و عین  بخورم. درواقع ای کاش همیشه 
نخست وزیر بود تا شکم مرا سیر کند... گاهی وقت ها می خواهم از 
چادر تاجران پارچه به چادر دانش آموزان مدرسه علوم دینی بروم و 
فورا چای سفید و قلیان حاضر شود. از آنجا به چادر روضه خوان ها 
بروم که لیموناد پرتقال اسپانیایی با یخ حاضر است، و گاهی وقت ها 
هم برای تفنن به چادر دالل ها بروم که لیموناد با شربت به لیمو 

وجود دارد)35(.«

همان طور که دیده می شود عشق مالنصرالدین به انقالب مشروطه 
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می گیرد.  سرچشمه  داشت  وی  برای  که  مادی  منافع  از  فقط 
هنگامی که در سفارت لیف درخت جمع می کرد حامیان مرفه انقالب 
نوشیدنی  و  غذا  دادند.  خدماتی  معترضان  سایر  و  او  به  مشروطه 
مناسب، برای وی مهم تر از موفقیت انقالب یا صلح کشور بود و 
بازگشت  معنای  به  وزیر مستبد،  الدوله، نخست  برگشت عین  اگر 
روزهای خوب اعتراض بود، مال نصرالدین با خوشحالی وی را به 
منصبش بازمی گرداند. در ستون بعد، مال از شیخ می خواهد برایش 
برخی از عبارات قابل توجه نظام مشروطه را شرح دهد، مثال قانون 
اساسی، مجلس، قانون، آزادی و حقوق. بدین صورت وقتی او به 
دنبال غذای رایگان در خانه های ثروتمندان می گشت می توانست در 
مباحث آنان مشارکت کند)36(. دوباره غفلت مالنصرالدین )و بطور 
ضمنی غفلت فقرا( و نیز سوء استفاده ی او از اقدامات سیاسی پیش 
کشیده می شود. به این معنی که امور کشور باید به عهده کسانی 
گذاشته شود که واقعا آن ها را درک می کنند و عالقه به کشور را در 
قلب خود حفظ می نمایند. این رویکرد نیز در کاریکاتورها و اشعار 
هزلی دیده می شود که به خوبی در سال های آتی حفظ شده است.

روزنامه  در  آمده است  کاریکاتورها  در  دونوع شبه وطن پرست که 
هزلی کشکول نیز دیده می شود. در کاریکاتور سمت چپ)37( یکی 
از حضار که لباس هایی بسیار سنتی برتن دارد شعار »نمی خواهیم« 
و »اصال نمی خواهیم« را سر می دهد. در پایین کاریکاتور، مردی 
چیزی  چه  می پرسد:  دیگری  از  دارد  تن  بر  غربی  لباس های  که 
نمی خواهی؟ مردی که لباس سنتی پوشیده ،جواب می دهد: »یک 
نمی دانم.«  خودم  می پرسم.  دوستم  از  و  می روم  کن!  صبر  دقیقه 
سپس مرد اول می پرسد: »پس چرا فریاد می زنی؟«. این کاریکاتور 
سیاست  واقعا  جامعه  از  بخشی  که  ادعاست  این  دهنده ی  نشان 
پیوندند.  می  تظاهرات  به  همین شکل  به  دقیقا  اما  نمی فهمند  را 
و  همانگونه که درمورد مالنصرالدین گفته شد، مردانگی عقالنی 
غربی درکنار مردانگی غیرعقالنی و سنتی گذاشته می شود و یک 
را شکل می دهد.  غیرت  و  از حالت سیاسی  آشکار  مراتب  سلسله 
و  می رسد  گوش  به  جامعه  مختلف  بخش های  از  منطق  صدای 

عالمت آن، لباس های غربی است.

در کاریکاتور سمت راست)38(، که تیتر آن »بستر مرگ استبداد« 
و  است  استبداد  نشانگر  می باشد  مرگ  حال  در  که  مردی  است 
مردانی  از  پر  او  اطراف  می دارد.  اعالم  را  خود  قریب الوقوع  مرگ 

از گروه های مختلف اجتماعی هستند 
هم  از  متفاوت  پوشش های  با  که 
تشخیص داده می شوند. آن ها نگرانی 
خود را از مرگ وی ابراز می کنند. یک 
روحانی اعالم می کند که دلیلی برای 
هشدار دادن وجود ندارد زیرا او و سایر 
کافر  را  مشروطه  حامیان  روحانیون، 
آن ها  باالخره   و  بودند  کرده  اعالم 
آینده  رهبر خواهند شد و مشروطیت 
و  پول  به خاطر  دیگر  افراد  ندارد.  ای 
زندگی خود نگرانند و از خسارت هایی 
این  آگاهند.  رسانده اند  مردم  به  که 
کاریکاتور به دشمنان داخلی مشروطه 
اشاره دارد: کسانی که منافع مقرر در 
نظام سابق دارند و پیشنهاد می دهند 
نخبگان  رهبری  از  مانع  باید  که 
قانونگذار پیشین در سیاست کنونی شد. این یک تجسم بصری از 
الشخورها یا وطن فروشان است که خیانت آن ها به وطن موجب 
شده بی غیرت و بی ناموس شناخته شوند. قابل توجه است که این 
ستون ها و کاریکاتورها درمورد درک وقایع سابق نوشته و ترسیم 
نشده اند بلکه طی دوران انقالب در سال 1286 نوشته شده و این 

یعنی روشنفکران صدای این انتقاد را بی وقفه درآورده اند.

یک قطعه ادبی مشهور دیگر، مرتبط با یک دوره بعد چهره ی ساده 
لوحی که سیاستمدار می شود را نشان می دهد داستان کوتاه »رجل 
سیاست« نوشته ی سید محمد علی جمالزاده در سال 12۹7 است 
که در گلچین ادبی خود با نام روزی روزگاری در سال 1300 به 
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چاپ رسید. در این داستان کوتاه، شیخ جعفر که یک پنبه زن فقیر 
چگونه  بود  فقیر  قبال  که  اش  همسایه  که  می کند  مشاهده  است 
تبدیل به یک سیاستمدار شده و اکنون وضع مالی خوبی دارد. او 
با شکایات همسرش تحریک شده و تصمیم می گیرد خودش هم 
سیاستمدار شود. وقتی شانس در خانه اش را می زند و اعالم می کنند 
بازار تعطیل شود و همه اطراف مجلس جمع شوند، او که آرزوی 

سیاستمدار شدن را داشت فرصت را می قاپد:

نتوانستم خیلی سریع مغازه ام را تخته کنم و به بازار بروم، شروع به 
فریاد و نعره زدن کردم و چنان آشوبی به پا کردم که هرگز تمامی 
از اینکه بلوا و آشوب بپا شود، خوب دقت کردم که  نداشت. قبل 
مردم در این مواقع چه می گویند؛ شروع به حرف زدن کردم، و بعد 
انگار با همسرم در حریم خصوصی خانه دعوا می کنم، شروع به 

فریاد زدن کردم به طوری که تا با چشم نمیدید باور نمی کردید.

ایرانیانی که برای خود  ایرانیان! آهای  داشتم فریاد می زدم: آهای 
همیشه  برای  یکبار  بگذارید  بیایید،  برادری!  اتحاد!  قائلید!  احترام 
بنای آن را بگذاریم! یا می میریم و شهید می شویم و نام خوبی از 
خود بجا می گذاریم و یا زنده مانده و خود را از شر ننگ و خفت 
رها می سازیم! دست به دست هم برای غرور! دست به دست هم 

برای عزت!)3۹(

افراد زیادی را اطراف خود جمع کند و  شیخ جعفر موفق می شود 
وارد  سپس  او  نماید.  هدایت  مجلس  ساختمان  به سمت  را  آن ها 
مجلس شده تا جایی که به وی قول داده می شود اقداماتی برای رفع 
نیازهای ملت صورت گیرد، اگرچه او خودش هیچ تقاضایی نداده 
بود و درواقع حتی مطمئن نبود چه تقاضاها و نیازهایی وجود دارد. 
روز بعد روزنامه ها پر می شوند از تجلیل از شیخ جعفر و او را رهبر 
واقعی ملت و افالطون زمان می خوانند. او فقط غبطه می خورد که 
نه خودش و نه همسرش نمی توانند به درستی معنای این عبارات 
را درک کنند. همسایه اش که سیاستمدار است به کمک اش آمده 
و پیشنهاد می دهد با هم در اقدامات سیاسی همکاری کنند و برای 
پاداشش، شیخ جعفر را راهنمایی نماید تا روش ها و زبان سیاست را 
فراگیرد. سپس به شیخ جعفر رشوه داده می شود تا از نامزد نخست 
وزیری حمایت کند اما همسایه اش توضیح می دهد که اگر لو برود 
که رشوه گرفته است آرزوهایش بر باد می روند. بنابراین شیخ جعفر 
با غرور زیاد پول را به فرستنده بر می گرداند. بعد از آن شیخ جعفر 
در مجلس رأی آورده و بعد ازچند ماه متوجه می شود اگر به استان 
برود زندگی مرفه تری خواهد داشت، و برای خود سمتی در استان 

دست و پا کرده و از زندگی لذت می برد.

تمایل نخبگان برای کنار زدن الیه های پایین تر طرح ملی گرا بعدها 
توجیه  نیز  آنان  به  وطن پرستی  آموزش  به  نیاز  مکرر  یادآوری  با 
شد زیرا در شرایط فعلی، آن ها از معنای واقعی وطن پرستی ناآگاه 
بودند. آزادیخواهان اصالح طلب و نخبه ساالر از تأسیس یک رژیم 
مشروطه در ایران حمایت می کردند اما بر این اعتقاد بودند که این 
گیرد  پرورش شکل  و  آموزش  از گسترش  پس  بایست  می  رژیم 
زیرا هنوز بیشتر مردم ایران کامال از معنای نظام مشروطه آگاهی 
نداشتند)40(. در مقاله ای با عنوان »نامه ای از سوی یک معلم« 
در روزنامه ندای وطن، نویسنده می گوید »این وظیفه ی  مدرسان 
وطن است که برادران خود را از خواب غفلت و ناآگاهی بیدار کنند و 
آن ها را از مستی و انحراف به هوشیاری بیاورند)41(.« در متنی که 
به صورت یک مکالمه برای مقایسه شرایط ایران و فرانسه نوشته 

شده بود نویسنده پس از اعتراف به اینکه مستبدان هر دو کشور 
تفاوت  به منشأ  ایران  به مردم  دارای ویژگی های یکسانی هستند 

میان کشورها اشاره کرد:

ایران  مردم  برعکس،  هستند.  دانش  و  علم  دارای  فرانسه  »مردم 
غافل می باشند. مردم فرانسه توجهی به گفته های مستبدان ندارند 
اما مردم ایران همیشه گول آن ها را می خورند. مردم فرانسه بین 
لباس  را در  ایران گرگ  اما مردم  دوست و دشمن تفاوت قائل اند 

گوسفند می بینند و تفاوتی قائل نمی شوند)42(.«

اصالح طلبی  گفتمان  در  پرورش  و  آموزش  وجود  بر  که  تأکیدی 
نمود:  تعیین  را  مراتب  سلسله  و  مشخص  گروه  دو  داشت  وجود 
تحصیل کردگان و تحصیل نکردگان، روشنفکران و کسانی که نیاز 
به روشن گری داشتند. در واقع طرح آموزش دادن افراد که گمان 
مفهوم  این  بود،  ملی  طرح های  در  آنان  مشارکت  برای  می رفت 
چنین  آمادگی  هنوز  اجتماعی  گروه های  این  که  داشت  بر  در  را 
مشارکتی را نداشتند. قبل از اینکه به افراد بی سواد اجازه داده شود 
که امتیاز شهروندی بگیرند می بایست دانش کافی از ویژگی های 
به طور  آن ها حداقل  ادعا  این  آورند. طبق  به دست  را  وطن دوستی 

موقت برای مشارکت در امور سیاسی صالحیت نداشتند.

و  مردها  از  بعضی  حقیقی  وطن دوستی  حس  نداشتن  من  به نظر 
)حتی مرد بودن واقعی آن ها( ریشه در نزاع نخبگان تحصیل کرده 
در فرنگ بر سر قدرت در جامعه ی ایران است. با اینکه طبقه اشرافی 
سنتی قاجار هنوز بیشتر قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران 
را در دست داشت و حریفی قدرتمند برای ملی گرایان تحصیل کرده 
در فرنگ به شمار می آمد یک تهدید احتمالی دیگر، از آنچه در ادامه 
می آید حاصل می شد. اصل مشارکت عمومی در سیاست که قدرت 
خود را در مقابل حکومت سلطنتی به نخبگان نوظهور داد، امکان از 
دست دادن این قدرت را تا الیه هایی از جامعه که تشکیل دهنده ی 
از  توده هایی  اگر  می شد.  شامل  را  بودند  آن  گسترده ی  اکثریت 
جمعیت فقیر ایرانی – روستاییان، قبایل و صنعتگران – می خواستند 
در فرایند سیاسی به شیوه ای واقعا دموکراتیک مشارکت کنند هیچ 
تضمینی وجود نداشت که به کاندیداهای اصلح رأی دهند. بنابراین 
می بایست از مشارکت عمومی در سطح گسترده جلوگیری نمود. 
بدین ترتیب بسیاری از مشروطه خواهان نخبه که می خواستند قدرت 
را به شاه محدود کنند و موقعیتی برای خود به عنوان رهبران نظام 
پارلمانی دست و پا نمایند نیز اندیشه ی جمهوری خواهی را رد کردند 
و گفتند در آن زمان به زیان منافع جامعه ی ایران است)43(. اما باید 
توجه داشت که اندیشه های جمهوریخواهی توسط احزاب تندروتر 
مجلس و توسط اعضای انجمن های انقالبی مختلف و نیز توسط 
انقالبیون قفقازی که تحت تأثیر انقالب روسیه در سال 1۹05 قرار 
گرفتند و با دلسوزی واقعی به فقرا پناه داده و می خواستند آن ها را 

دخیل در نظام سیاسی ببینند، ترویج می شد.)44(

به  شد،  منتشر  رسانه ها  در  که  وطن پرستانی  شبه  تصاویر  انتشار 
تالش جهت کنار گذاشتن نخبگان سنتی و مردم ناآگاه، از رهبری 
گفتمان  در  سواد  بی  مردان  گذاشتن  کنار  نمود.  کمک  سیاسی 
انقالبی، مبنی بر محرومیت قانونی فقرا از قدرت سیاسی در قوانین 
بود.  آمده  ایران  اساسی  قانون  اولین  مقررات  در  که  بود  انتخابات 
در اولین قانون انتخابات که پیش نویس آن را اصالح طلبان نخبه 
مخبرالسلطنه  روسیه(،  در  کرده  )تحصیل  مشیرالملک  نام های  با 
)تحصیل کرده در آلمان(، صنیع الدوله )تحصیل کرده در آلمان( و 
محتشم السلطنه)45( نوشته بودند و مظفرالدین شاه در 18 شهریور 
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به شش  انتخاب کنندگان  بود، هیئت  را تصویب کرده  آن   1285
طبقه تقسیم می شد: شاهزادگان و اعضای خانواده قاجار، روحانیون، 
اصناف.  و  دهقانان،  و  داران  زمین  بازرگانان،  برجسته،  اشخاص 
اعضای طبقه بازرگانان و  اصناف می بایست مکانی مشخص برای 
می بایست  دهقانان  و  زمین داران  درحالی که  باشند  داشته  تجارت 
پوند  دویست  با  برابر  )تقریبا  تومان  هزار  ارزش  به  دارایی هایی 
اقتصادی  معنای  باشند. جهت شفاف سازی  داشته  استرلینگ()46( 
وضعیت  دارایی ها: در سال 1271 یک کارگر انبار یا کارگاه، ساالنه 
تومان   26 فروش  خرده  یک  داشت،  تومان   24 با  برابر  درآمدی 
درآمد داشت، یک مباشر 48 تومان، یک بازرس 60 تومان، و یک 
منشی 150 تومان درآمد داشت)47(. در سال 1286 یک سنگ کار 
ماهر یا یک کارگر کارخانه روزانه 5.3 قران درآمد داشت که تقریبا 
از نصف  برابر با صد تومان در سال بود. کارگران بی تجربه کمتر 
که حدود  تهران،  در  مثال  یعنی  این  داشتند)48(.  درآمد  مبلغ  این 
250000 نفر در زمان اولین انتخابات ساکن بودند، بیش از چندصد 
رأی دهنده در هر کدام از طبقات وجود نداشتند. این شرایط دردسر 
زیادی برای کسانی چون ناظم االسالم کرمانی، نویسنده و روزنامه 
نگار، که اعتقاد داشت فقط تعداد کمی از مردم در تهران یا استان ها 

معنای مجلس، نماینده یا انتخاب را می فهمیدند، ایجاد نکرد.)4۹(

انتخابات در دو مرحله انجام شد. اعضای هر طبقه، به نمایندگان خود 
در شهرهای محل اقامت خود رأی دادند. خود نمایندگان می بایست 
به زبان فارسی حرف می زدند، می نوشتند و می خواندند، ویژگی ای 
که تعداد بسیار زیادی از جمعیت را محروم کرد زیرا نرخ سواد در 
آن زمان تقریبا 5 درصد بود)50(. در نتیجه، به گفته ی ونسا مارتین 
»دولتی بود متشکل از خبرگان اصلی که خبرگان فرعی به آن ها 
کمک می کردند)51(«. در واقع یک فعال گرجستانی که در وقایع 
انقالب مشارکت داشت حتی نتیجه گیری خود را این گونه توصیف 
کرد: »همکاری ایده های انقالبی نخبگان که در حفظ موقعیت خود 
مشارکت های  در  پایین تر  این محرومیت الیه های  و  موفق شدند 

سیاسی موجب منفعت خبرگان قدیمی و جدید گردید.«

از  را  سنتی  نخبگان  کردن  محروم  قدرت،  ساختار  وجود  مسلما 
که  داشت  به خاطر  باید  همچنین  می ساخت.  غیرممکن  سیاست 
نخبگان جدید که در فرنگ درس خوانده بودند از همین نخبگان 
داشتند.  آن ها  با  نزدیکی  بسیار  ارتباط  و  بودند  گرفته  پا  قدیمی 
اولین مجلس که در مهرماه 1285 تشکیل جلسه داد شامل 156 
نماینده بود که بیش از بیست نفر از آن ها درخارج از کشور درس 
از  اولین و دومین رئیس مجلس)53(. بیش  ازجمله  بودند،  خوانده 
شصت نفر از آن ها بازاری بودند )بزرگان اصناف و نیز بازرگانان(، 
نفر مالک، مقامات  پنجاه  بوده و حدود  نفر روحانی  پنج  بیست و 
نمایندگان  از  بودند)54(. بعضی  ارشد و اشخاص برجسته ی بومی 
بنابراین،  نداشتند و  از نظر اصالح طلبان مشروطه اطالعات کافی 
های  خانه  در  جلساتی  اش  خانواده  اعضای  سایر  و  مخبرالسلطنه 
به  مشروطه خواهی  مورد  در  درس هایی  تا  دادند  تشکیل  آن ها 
آن  اعضای  که  کابینه  اولین  بدهند)55(.  مجلس  جاهل  اعضای 
کنترل  تحت  شدند  انتخاب   1286 مردادماه  در  مجلس  توسط 
اشراف زادگان قرار داشت: مشیرالدوله رئیس کابینه و وزیر داخلی 
در  که  دارایی  وزیر  الدوله  قوام  خارجه،  امور  وزیر  سعدالدوله  بود، 
فرانسه درس خوانده بود، مستوفی الممالک وزیر جنگ، مجدالملک 
وزیر بازرگانی، نیرالملک وزیر آموزش پرورش و مهندس الممالک 
که وزیر کارهای عمومی بود و در فرانسه درس خوانده بود همگی 

از طبقه اشراف زادگان بودند.

طبقاتی  نظام   ،1288 تیرماه  دهم  در  انتخابات  قانون  دومین  در 
برچیده شد و سن رأی دادن از بیست و پنج به بیست سال کاهش 
یافت به طوری که رأی دهندگان  نیز کاهش  اموال  یافت. شرایط 
ده  داشتند،  تومان   250 حداقل  ارزش  به  دارایی هایی  می بایست 
تومان مالیات می دادند یا ساالنه درآمدی برابر با 50 تومان داشتند. 
 1300 آبان   30 در  انتخابات  قانون  سومین  در  تنها  اموال  شرایط 
دموکرات ها   فراکسیون  از  حمایت  که  زمانی  یعنی  گردید،  حذف 
در مجلس افزایش یافت)56(. علیرغم کاهش شرایط اموال )و به 
گفته ی برخی، به خاطر آن( قبل از انتخابات دوم و براندازی نظام 
داشت:  بر  در  را  نخبگان  از  بیشتری  تعداد  دوم  مجلس  طبقاتی، 
بیش از 80 درصد اعضای آن از افراد برجسته، مالک، روحانیون و 

خانواده های سران دولت بودند.)57(

این واقعه  آشکار ساخت که چگونه قوانین انتخابات به نفع نخبگان 
داد که  ارائه  اسفند 18۹۹، مجلس گزارشی  رقم می خورد: در 17 
طبق  آن، برخالف مقررات، انتخابات در استان کرمان- بلوچستان 
فقط شامل گروهی از اعیان، بازرگانان و روحانیون می شد )شاید به 
عنوان نامزدهای ممکن(. سپس فرماندار کرمان یک تلگرام فرستاد 
بیان داشت چون در کل بخش های بم و نرمشیر حتی ده مرد  و 
باسواد وجود ندارد امکان برگزاری انتخابات مطابق با مقررات وجود 
ندارد. ظاهرا فقط همین یک مورد وجود نداشت و یکی از اعضای 
پارلمان با نام حاجی سید نصراهلل درخواست داد مقرراتی برای این 
شرایط وضع گردد. با اینکه برخی از نمایندگان درخواست فرماندار 
را پذیرفتند حسن تقی زاده از فراکسیون دموکرات آن را قبول نکرد. 
او گفت که از میان 200000 نفر ساکنان بلوچستان قطعا به تعداد 
کافی مردانی وجود دارند که بتوانند فارسی بنویسند و بخوانند. تقی 
زاده فرماندار را متهم به عدم گسترش انتخابات در میان بلوچ ها کرد 
و ادعا کرد عالقه ای به داشتن نماینده آن ها در مجلس ندارد)58(. 
ایرانی )و تمامی  ببینیم که فعال بودن اکثر مردان  پس می توانیم 
زنان ایرانی( در ابتدا انکار می شد، که این در حق آن ها برای رأی 
دادن یا انتخاب شدن نمود پیدا می کند، و دلیل آن نداشتن اموال 
یا تحصیالت بود. بنابراین، انقالب وزن و قدرت سیاسی بیشتری 

به مردان نخبه می داد.

و  بودند  خوانده  درس  فرنگ  در  که  نخبگانی  گفت  باید  آخر  در 
تالش  فقیر  مردم  توده ی  و  سنتی  اشراف زادگان  بر  تسلط  برای 
سیاسی  قدرت  از  گروه ها  آن  گذاشتن  کنار  در  سعی  می کردند، 
داشتند که به تازگی به دست آورده بودند. بدین منظور، نویسندگان 
نخبه، اشراف زادگان و توده مردم را غیروطن پرست نشان دادند و 
استفاده  سوء  سیاست  در  عمومی  مشارکت  امکان  از  نمودند  ادعا 
ظالم  و  فاسد  را  زادگان  اشراف  کرده،  تحصیل  نخبگان  می کنند. 
توصیف می کردند و توده مردم را افرادی کامال جاهل که جز به 
برای  گونه  بدین  می کردند.  معرفی  نمی کنند  فکر  کسی  به  خود 
وطن پرست  واقعا  که  جامعه  بخش  تنها  عنوان  به  موقعیتی  خود، 
بوده و لیاقت رهبری سیاسی را داشت به دست آوردند. از آنجا که 
شکل  ایران  در  غیرت  از  ضروری  بخشی  عنوان  به  وطن پرستی 
گرفت محروم کردن گروه هایی از مردان از وطن پرستی به معنای 
کنار گذاشتن آن ها نه تنها از قدرت سیاسی بلکه از قلمرو مردانگی 
بود. همان گونه که نشان داده شد، گفتمان ملی گرای ایرانی از زبانی 
استفاده کرد که هویت جنسی یافته بود تا بدین صورت مردان را 
از وظایف سیاسی خود  اقدام سیاسی کند. مردانی که  تحریک به 
غفلت می کردند تهدید به از دست دادن غیرت و مردانگی می شدند. 
وطن پرستان واقعی، تنها مردان واقعی بودند و شبه وطن پرستان نه 
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بنابراین،  می شدند.  داده  نشان  مردانگی  فاقد  بلکه  سیرت  بد  تنها 
کسب موقعیت اجتماعی و ملی گرایی، متقارن با روابط قدرت گردید 

و قدرت مردانگی را طی دوران انقالب مشروطه به وجود آورد.
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علی رغم تاریخ طوالنی مبارزات زنان در ایران برای احقاق حقوق 
مدنی و انسانی خود که عمری به قدمت جنبش دموکراسی خواهی 
در ایران دارد، این مبارزات آن چنان که باید و شاید به ثمر ننشسته 
است و در سال 1357 هر آنچه که زنان مبارز تا به آن زمان درو 
تاریخ  از آن  بین رفت.  از  یکباره  به  انقالب  با طوفان  بودند  کرده 
انسان ستیز و زن ستیز جمهوری اسالمی  سایه سنگین حکومت 
شرایط مساعدی را پدید آورد تا قانون به کمک جامعه مردساالر و 
سنت زده ایران بشتابد و اوضاع به آن حد برسد که زن و حقوقش 
نه هیچ جایگاهی در گفتمان سیاسی حاکم بیابد و نه حال و روز 
بهتری در فرهنگ عامه پیدا کند. این است که مبارزات و مطالبات 
ایران هیچ گاه در حد یک چالش مدنی و سیاسی جدی  زنان در 
از اپوزیسیون را به  گرفته نشده است و توجه جز طیف محدودی 

خود جلب نکرده است.

بسی  ایران  در  شده  رانده  حاشیه  به  ملِل  زنان  کار  میان  این  در 
سخت تر است. مجموعه عرب و ترک و ُکرد و بلوچ و ترکمن و... 
بیش از نیمی از جمعیت ایران امروز را تشکیل می دهند و این نصف 

ایران تماما به حواشی فقر فرهنگی و اقتصادی رانده شده اند.

تفاوت ها و چندگونگی فرهنگی و زبانی و تاریخی این مردمان را 
به شکلی ویژه از هم وطنان فارسشان متمایز می کند. تمایزی که نه 
نظام انسان ستیز جمهوری اسالمی پذیرای آن است و نه اپوزیسیون 
"انسان محور" ایرانی چه در داخل و چه در خارج از ایران به آن 

ارجی می نهد.

در نتیجه این تفاوت های فرهنگی و اجتماعی زنان ملت های غیر 
فارس در ایران شرایطی را تجربه می کنند که بسیار متفاوت است 
به  تغییرش  برای  و  فعاالن حقوق زن تصور می کنند  آنچه که  از 

مبارزه مشغولند.

البته که نویسنده این سخن از همه خوانندگانش انتظار درک این 
مفاهیم و شرایط "انتزاعی" را ندارد اما حداقل انتظار از آنان است 
که طعم تلخ تبعیض و نا برابری را چشیده اند و برای "رفع همه 

اشکال" آن مبارزه می کنند.

بزرگترین چالش

در اساسنامه ها و بیانیه ها و تلویزیون های این مبارزان آن چه که 
انسان  از حقوق  زیبا  و  یافت می شود حرف هایی شنیدنی  وفور  به 
اما  است.  نژادی  و  و ستم جنسی  تبعیض  و محکومیت  برابری  و 
از  و  می کنیم  بازگو  دوستان  این  برای  را  تبعیض  درد  که  آنگاه 
تفاوت هایمان می گوییم و از شرایط سخت مردمانمان، در بهترین 
پاره ای حرف های قشنگ  و  باب همدردی  از  کلماتی  شاید  حالت 
بهتر  فرصت های  و  بیشتر  نشست های  وعده  و  می شود  نصیبمان 
برای مطرح کردن قضیه زنانمان. وعده هایی که محقق نمی شوند 
و نشست هایی که هیچ وقت برگزار نمی گردند. گویا که قرار است 

صدر  شادی  خانم  انحصار  در  انسانیت  واالی  معنای  درک  امتیاز 
بماند.

مبارزین آزادی و حق و برابری، برای توجیه این دوگانگی حرف و 
عمل همیشه حرف هایی را آماده گفتن دارند که شاید خود نیز به 
پاسخ آن کم و بیش واقف باشند اما در اینجا من باب روشنگری و 

و رفع هرگونه شبه به برخی از این حرف ها می پردازم.

به اعتقاد نویسنده بزرگترین چالش رو در روی هر زن غیر فارس 
تعامل با زبانی است بیگانه از زبان مادر و قوم و تبارش. شیوه فعلی 
آموزش زبان فارسی به این زن و به ملتی که این زن به آن تعلق 
زبان  یک  آموزش  روش های  بی ثمرترین  و  نامعمول ترین  از  دارد 
خارجی به غیر متکلمان به آن است. دختری 6 ساله را از دامان پدر 
و مادری عرب به مدرسه می کشانند و از او می خواهند که بخواند 
و بنویسد » بابا آب داد« حال آن که این کودک تا نفهمد که این 
یعنی » البابا اعطانی الماء« هرگز نمی تواند نه بخواند و نه بنویسد 

» بابا آب داد«.

همین کودک در حالی که هنوز در صفحات اول کتاب فارسی اول 
به  فارسش  پای همکالسی  به  پا  باید  می زند  پا  و  دست  دبستان 
حساب یک و دو و سه مسلط شود در حالی که شاید تا آخر سال 
هم نفهمد که یک و دو و سه یعنی همان »واحد واثنان و ثالثۀ«.

دختر عرب روستایی چندسالی را در دبستان در جا می زند تا باالخره 
نا موفق خود بپیوندد و عطای درس  به دیگر خواهران و برادران 
خواندن به یک زبان خارجی را به لقایش ببخشد و خانه نشین فقر 

و تبعیض فرهنگی شود.

تجربه ای.  چنین  با  بوده اند  دخترانی  که  می گوییم  زنانمان  از  ما 
در  حتم  طور  به  می گوییم  سخن  تجربه ای  چنین  از  که  وقتی  و 
جست وجوی مترجمی برای کارهای دوا و درمانشان و مراجعاتشان 
اهمیت  انگاری و بی  این ساده  نیستیم که   ... و  دادگاه  بازار و  به 
جلوه دادن مساله ای ست که در حال حاضر بزرگ ترین مشکل کل 
جامعه ی غیر فارس در ایران است. و این مشکل یکی از مهم ترین 
چالش های پیش روی مدافعان حقوق بشر و حقوق زن است و این 
تبعیض  اشکال  همه  رفع  برای  قدم  اولین  برداشتن  همانا  مساله 

نژادی در ایران است.

هویت مستقل

نویسنده اعتقاد دارد که هویت جنسی زن هویتی مستقل و متمایز 
از مرد و جامعه و فرهنگ است به این معنا که چیزی جز جنسیت 
از مرد متمایز نمی کند و لذا مستحق تمام حقوقی است  زن او را 
که یک مرد در جامعه و قانون دارد. به این معنا که نه مرد و نه 
سیستم و جامعه ی مردساالر هیچ گونه حق تعیین تکلیف و "آقایی" 
تمایز  و  استقالل  عین  در  زن  هویت  حال،  این  با  ندارد.  را  او  بر 

جایگاه زن غیر فارس در مبارزات زنان در ایران
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در  زن  که  است  محیطی  و  فرهنگی  فاکتورهای  به  وابسته 
سایه آن ها پرورش یافته است. این است که نمی توان با این 
تعامل کرد. و  پیرامونش  از فرهنگ و محیط  هویت مستقل 
در عمل نیز چنین کاری ممکن نیست زیرا که هر فرد آیینه 
فرهنگ مادری خویش است. یک زن قبل از آنکه زن شود 
در سال های اولیه ی زندگی خود کودکی است که شخصیت 
و هویت فردی و اجتماعی خود را از دامان خانواده می گیرد. 
این چنین می شود که نگرش و رفتار و عادات یک زن مدرن 
در  روستایی  از  هم جنس اش  با  دارد  عمیق  تفاوتی  اروپایی 
اصفهان. و این است که زن عرب اهوازی برخاسته از فرهنگ 
و جامعه ای است کامال متفاوت با فرهنگ فارسی، ترکی و ... . 
مشکالت این زن به دلیل همین تفاوت های بسیار، ریشه هایی 
تعاملی  که  فرهنگی  تفاوت های  این  به  دارد.  متفاوت  کامال 
متفاوت را از سوی فعاالن حقوق زن می طلبد باید تفاوت های 
را  نژادی دولت مرکزی  تبعیض  از  ناشی  بیمار  و  زده  آسیب 

نیز افزود.

که  می گیرند  انتقاد  به  را  ترک  و  عرب  روشنفکر  زن  گاهی 
برای زنان ملت اش کاری نمی کند و به جای آن به نزاع های 
ناسیونالیستی مشغول است. همه آنچه که تا به اینجا در این 
نوشتار آمده خود مقدمه ای ست بر دفاع از روش زن روشنفکر 
و  جنس  هم  حقوق  احقاق  برای  مبارزه  برای  اهوازی  عرب 

هم زبان اش.

اساسی  قانون  ستیز  زن  مواد  و  ایران  رژیم  جنسی  سیاست های 
همه  مردساالر  اجتماعی  بافت  دست  در  دست  اسالمی  جمهوری 
هجوم  مورد  اجتماعی شان  و  فرهنگی  پیشینه ی  از  فارغ  را  زنان 
دید  از  که  آنچه  میان  این  در  است.  داده  قرار  جنسی  تبعیض  و 
می شود  انگاشته  نادیده  یا  و  می ماند  پنهان  زن  حقوق  مبارزان 
تبعیض مضاعفی است که زنان ملل غیر فارس از آن رنج می برند. 
اقشار  از همه  را بیش  این زنان  نژادی  تبعیض مضاعف جنسی و 
جامعه رنگارنگ ایران مورد ستم و ظلم قرار داده است. این تبعیض 
مضاعف نتیجه بی توجهی به تفاوت های فرهنگی و تاریخی این 
و  می طلبد  جداگانه  مجالی  تفاوت ها  این  به  پرداختن  است.  ملل 
با  عرب  زنان  تفاوت های  به  دیگر  فرصتی  در  بتوانم  که  امیدوارم 
این  مجموعه ی  حال  هر  به  بپردازم.  ملل  دیگر  از  هم جنسانشان 
تفاوت هاست که به فعالیت های زنان غیر فارس رنگی دیگر می دهد 
و اینجاست که چرایی گرایشات هویت خواهانه زنان غیر فارس در 

چارچوب ملی گرایی واضح تر می شود.

طنز تلخ

حق  و  امتیاز  آن  تبع  به  و  تحصیل  حق  آنکه  از  پس  فارس  زن 
کارکردن و معلم و پزشک و وکیل شدن را گرفته است در پی آن 
است که استقالل تام و کامل خود را از مفهومی سنتی به اسم "ولی 
امر" بگیرد و از یوغ بردگی جنسی رها شود و از زیر فشار خشونت 
خانگی کمر راست کند تا اختیار روان و جسمش را به تمام و کمال 

در دستان خود گیرد همانگونه که الیق هر انسان آزاد است.

قصه زن عرب اما طنز تلخی است که عمق آن را کسی نمی داند 
جز خود او و هم دردان او. آنجا که زن فارس به دنبال استقالل از 
شوهر و پدر است، زن عرب در آرزوی خالصی از وضعیتی است که 

هم خود او را در بر گرفته است و هم شوهر و پدرش را.

و  خواهر  و  مادر  و  پول  بی  پدر  و  است  کار  بی  شوهر  که  وقتی 
برادر گرسنه و بی لباس و بی امید و بی آینده، بی گمان صحبت 
از خشونت جنسی و حق سقط جنین و... در حد لطیفه ای نا مفهوم 

برای زن عرب باقی می ماند.

بی پرده بگویم، هم زبان و هم فرهنگ و هم جنس من از ابتدایی ترین 
زندگی  نفت  از  دریایی  بر  است،  محروم  انسان  هر  حقه ی  حقوق 
سلب  او  از  فرهنگی  و  اجتماعی  عادالنه  فرصت های  اما  می کند 
شده و راه به جایی ندارد و نمی داند فردا برایش چه می آورد. بخش 
بزرگی از زنان ملت عرب اهواز به همراه مردانشان در شرایطی که 
حتی در خور چارپایان نیست زندگی می کنند. تبعیض سیستماتیک 
رفته  نشانه  را  ملت  این  کودکان  و  مال  و  جان  مثل خوره  نژادی 
است. در خانه امنیت اقتصادی و آرامش روان ندارند و خارج از خانه 
با سیستمی انسان ستیز و فاشیست در تعامل اند. در چنین شرایطی 
زن عرب نه استقالل از شوهر می خواهد و نه حق طالق چرا که به 
گونه ای طنزآلود حتی زیستن نیز حقی شده است که باید برای به 

دست آوردنش بجنگد.

تبعیض نژادی

تبعیض نژادی علیه مردمان غیر فارس با چراغ سبز دولت مرکزی 
ایشان  علیه  مادری شان  سرزمین های  در  سیستماتیک  صورت  به 
رسما  میالدی  تا سال 1۹36  که   – در خوزستان  اعمال می شود. 
عربستان خوانده می شد- مردم عرب طی بیش از 80 سال همواره 
از به دست گرفتن امور مدیریتی سرزمین مادری خود محروم بوده 
اند. در سرزمین مادری خویش به دلیل عدم فهم زبان فارسی که 
ظالمانه توسط رژیم های مرکزی بر آن ها تحمیل شده است همواره 
رفتارهای  این  بوده اند.  مورد تمسخر و تحقیر مرکزنشینان مهاجر 
نژادپرستانه و سیاست های انسان ستیز مرکز با گفتمان نژادپرستانه 
نگاه  عقب  برای  است  شده  عالی  ترکیبی  فارسی  ادبیات  و  تاریخ 
داشتن مردم عرب و ماندن بی گریزشان در پس مدرنیته. پر واضح 
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است که در این میان سهم زن عرب به دلیل جنسیت اش و نژادش 
محرومیت و فقر چند برابر است.

این فقر که در وهله ی اول سیاسی است، زن عرب را – در کنار 
هم جنس اش از ملل ترک و بلوچ و ُکرد و...- از تحصیل به زبان 
نیز  بومی  شده  داشته  نگاه  عقب  فرهنگ  می کند.  محروم  مادری 
– به کمک سیاست های زن ستیز دولت مرکزی- بی فایده بودن 
تلخ  تجربه های  نباید  میان  این  در  ترویج می کند.  را  زن  تحصیل 
کودکان غیر فارس را در محیط مدرسه از یاد برد. نگرش و رفتار 
تحقیرآمیزی که از سوی معلم و مدیر و همکالسی فارس متوجه 
دختران و پسران عرب است - و خود نویسنده نیز از آن بی نصیب 
نمانده است- خود مایه دلسردی و بی میلی این کودکان به مدرسه 
و درس است. درس به زبانی که نماینده فرهنگی است که فرهنگ 

و زبان مادری این کودکان را به باد تحقیر گرفته است.

در  تحصیالت  بدون  زن  اما یک  نباشد  کار  شاید ضامن  تحصیل 
ایران شانس کمی برای کار دارد. و البته که زن عرب تقریبا هیچ 
شانسی ندارد. مقوله وضعیت اقتصادی زنان غیر فارس خود مجالی 
تاثیر  تحت  که  می کنم  اکتفا  نکته  همین  به  من  و  می طلبد  جدا 
زنان  ایران  در  فارس  غیر  جامعه  بر  حاکم  سیاسی  عمدتا  شرایط 
این ملل از لحاظ اقتصادی همواره متکی بر مردان هستند و فقر 
اقتصادی گسترده که دست و پای این ملل عقب نگاه داشته شده 

را بسته است تاثیری دو چندان بر وضعیت زن غیر فارس دارد.

جنبش زنان

طیف های مختلف جنبش زنان در ایران و خارج از کشور از زنان 
را  اهداف و سطح مطالبات  فارس هم راهی و هم خوانی  ملل غیر 
را  رانده شده  حاشیه  به  ملل  حقوق  برای  مبارزه  و  می کنند  طلب 
در  می دانند.  عام  صورت  به  زن  اهتمامات  حیطه  از  خارج  امری 
دونی  را  ملل  این  زنان  هویت طلبانه ی  فعالیت های  راستا  همین 
می پندارند و ارزش آن را زیر سؤال می برند. گویا این نکته واضح تر 
مبارزات حق خواهانه، هم خوانی  نادیده می انگارند که در  را  از روز 
اهداف و مطالبات گروه های مبارز فقط در صورت همگونی بستر 
و خاستگاه آن ها میسر است. آنگاه که بستر و شرایط از گروهی به 
گروه دیگر متفاوت باشد توقع این هم خوانی نا بجا و دور از منطق 
است. زِن غیر فارس دقیقا در نتیجه ی خاستگاه ویژه اش، شرایطی 
به  متفاوت  تجربه ی  این  می کند.  تجربه  را  فارس  زن  از  متفاوت 
تنهایی دلیل الزم و کافی است تا مبارزه ی زن روشنفکر غیر فارس 
ظاهر  به  جریانی  در  تبارش  هم  و  جنس  هم  حقوق  احقاق  برای 
متفاوت ریشه گیرد. اینجا من از کلمه "به ظاهر" استفاده می کنم 
فعاالن حقوق زن تحویل من و  آور حرفی شوم که عمدتا  یاد  تا 
و  "ناسیونالیست ها"  افکار  فریب  ما  که  این  هم فکران ام می دهند. 
ما  رزم  که  شده ایم  کشیده  جبهه ای  به  و  ایم  خورده  را  "پان ها" 
نیست! این حرف ها در عین سادگی فکر و اندیشه زن غیر فارس را 
به استهزاء می گیرد و امثال نویسنده را بازیچه ی دست این جهت 

و آن حزب می شمارد.

و  تندروی  به  بزند  حرف  ملت اش  حقوق  از  اگر  فارس  غیر  مرد 
بخواهد  را  حق اش  اگر  فارس  غیر  زن  و  می شود  متهم  خیانت 
خوانده می شود.  و طفیلی  دنباله رو  "برابری خواه"  زناِن  این  توسط 
اینجاست که دوگانگی حرف و عمل مبارزان راه "برابری" به شکل 

غم انگیزی نمایان می شود. این خانم ها یا حقیقت را نمی بینند )که 
مانند  به  یا  و  است(  بعید  ایشان  چون  مجربانی  و  پیشکسوتان  از 
از  بتوانند  تا  اند  نشده  بالغ  آن قدر  هنوز  ایرانی  اپوزیسیون  اکثریت 
خط قرمز "نژادگرایی" خود عبور کرده، آزادی و برابری را از شکل 
شعار خارج کنند و آن را از انحصار یک گروه خاص در آورده و برای 

آحاد مردمان ساکن ایران آن را طلب کنند.

زن عرب برای اینکه منزلت انسانی خود را هم تراز با یک زن فارس 
به دست آورد در ابتدا نیاز دارد تا به هم ترازِی هویتی دست یابد. به 
این معنا که هویت وی در چارچوب فرهنگ و زبان مستقل اش به 
رسمیت شناخته شود و اجازه یابد تا در این چارچوب که تعریف گر 
انسانی ویژه اوست حرکت کند. زنی که هویت  شخصیت و شان 
او را از او سلب کرده باشند و مجبور به سانسور فرهنگی خود شود 
هرگز نمی تواند با هم جنس اش که زبان و فرهنگ خود را با افتخار 
و بی هیچ مانع علم می کند برابری کند. چنین زنی، چنین انسانی 
همواره با خالئی زندگی می کند که مانع رشد و تکامل روان و روح 

او می شود و او را از پیش روِی سالم باز می دارد.

اعتراف به هویت

هویت  به  اعتراف  ابتدا  در  است  آن  دنبال  به  عرب  زن  که  آنچه 
مادری او توسط سیستم حاکم و پذیرش همه تفاوت های فرهنگی 
اوست. آنگاه که حاکمیت و اپوزیسیون این هویت را پذیرفته و به 
آن ارج نهند شرایطی مساوی برای زن عرب فراهم می شود تا در 
ادامه ی مبارزات اش به مطالباتی بپردازد که هم اکنون همه ی هم 
و غم فعاالن حقوق زن است. با تاکید بر این نکته که از ابتداء تا 
انتها این مبارزه تالش برای احقاق حقوق بشر است و فعالیت های 
زن غیر فارس برای احقاق حقوق ملت اش هرگز نمی تواند و نباید 
این  شان  تقلیل  جز  این  که  چرا  شود،  محسوب  انحرافی  جریانی 
زن و مبارزات انسان گراِی وی و شکستن حرمت انسانیت و حقوق 

انسانی نیست.

داخل،  و  خارج  در  ایران  دولت  مخالف  گروه های  اغلب  زعم  به 
مبارزات هویت طلبانه ی زِن غیر فارس، گرایشی نژادی و دنباله رو 
این  توجیه گرانه ی  تفسیرهای  و  خام  اوهام  از  البته  این  و  دارد 
گروه هاست که در پی نفی و نادیده انگاشتن هر وجود و هویتی غیر 
از هویت "خودی" هستند. گرایش فعاالن حقوق ملت ها اما گرایشی 
کامال انسانی است و مبارزات هدفمند ایشان در جهت احقاق حقوق 
انسانی مللی است که بی صدا و بی منبر مانده اند و کسی نیست تا 

دردهایشان را فریاد کند.

آنجا که زن فارس به دنبال استقالل از شوهر و پدر است، زن عرب 
در آرزوی خالصی از وضعیتی است که هم خود او را در بر گرفته 
روشنفکر عرب  زن  که  است  این  را.  پدرش  و  و هم شوهر  است 
اعتراف به هویت عربی اش را طلب می کند و در همین راستا حق 
تحصیل به زبان عربی را- در عین بدیهی و ابتدایی بودنش- برای 
هم جنس هم زبانش فریاد می کند شاید که پس از آن امیدی باشد 
نوبت همه ی آن  از آن  بعد  ... و شاید  و  او  اقتصادی  استقالل  به 
حرف های قشنگ و مدرن هم برسد و برای زن عرب تک همسری 

و حق حضانت فرزند و ... تبدیل شود به مساله روزش.
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۱

ماجده:  برشی کوتاه از زندگی یک دختر عرب

ماجده را در محل کارش مالقات کردم. مغازه ای کوچک در محله 
ای فقیر نشین که او که آن را اداره می کند و در برابر 10 ساعت 
کار، حقوق اش ماهی 150 هزارتومان است.  می گوید »از حقوقم 
50 تومان را برای خودم بر می دارم و 100 تومان به مادرم می 
دهم«. با خنده ادامه می دهد که »آن پنجاه تومان را صرف شارژ 
دارد  االن 1۹ سال  ماجده  می کند«.  لباس  خرید  گاهی  و  موبایل 
اما می گوید که از سن 15 سالگی کار کردن را شروع کرده است 
واالن در مغازه ای فروشندگی می کند. قبل از آن هم البته همین 
کار را می کرد و در فروشگاه های مختلف و البته با حقوق کمتر. او 
از درد و رنج خود به عنوان یک دختر عرب می گوید. مادرش 12 
سال پیش و هنگامی که او تنها 7 سال  داشت در زمانی که همسر 
معتادش به جرم اعتیاد بازداشت شده بود از او طالق گرفت. ماجده 
می گوید که آن روزها بر ما خیلی سخت گذشت، نون شب نداشتیم. 
اکثر روزها صبحانه ما تنها نان و چایی بود.  که خیلی وقت ها می 
شد یا چایی نداشتیم یا نان. که البته مادرم غرورش را زیر پایش 
می گذاشت و از همسایه ها غرض می گرفت. مادر ماجده همان 
زمان شروع به جستجوی کار کرده بود، اما چون فارسی را خوب 
بلد نبود هیچ کاری برای او پیدا نمی شد. به هزار درب زده بود تا 
باالخره قرار شد در یک شرکت به عنوان خدمتکار کار کند، اما بعد 
رئیس شرکت  متوجه شده بود که او عرب است و با عبا به محل 
کار می رود. به همین دلیل به مدیر خدمات ایراد می گیرد که چرا 
او را استخدام کرده است.  به او می گویند که یا با مانتو بیاید و یا 
عبایش را در محل کار سر نکند. ماجده از کشاکش مادرش با این 
موضوع می گوید: » موقعی که مادرم  موضوع را به خالم گفت خاله 
ام مخالفت کرد. بش گفت که دایی هام نمی پذیرند که او مانتویی 
بشه  و دردسر ساز می شود. آخه همون موقع هم آن ها خیلی راضی 
نبودند مادرم کار کنه. اما چون اگر کار نکنه باید از جیبشون خرجش 
می کردن کوتاه اومدن«. مادر ماجده هم در نهایت از ترس آبرو و 
درگیری با خانواده اش بی خیال کار میشه و تا مدتی در خانه این 
و آن کار می کرد. از او می پرسم االن مادرت چه می کند؟ می گوید 
باالخره در یک مطب به عنوان خدمتکار مشغول به کار شد. یک 
کلینیک پزشکی که باالی شهر است. چندبار از او ایراد گرفتند که 
چرا عربی حرف می زنی و باالخره مدیرش بهش گفته که اگر می 
خوای کارت را حفظ کنی بهتره اینجا ساکت باشی: »مادرم میگه از 
صبح تا عصر نقش یک الل را بازی می کنم. حتی جواب پرستارها 
و  داری  لهجه  خیلی  که  گفته  بش  مدیرش  دهم.  می  سخت  را 
دردسرساز  براش  بیماران  با  حتی  لهجه  این  با  کردنت  صحبت 
»بعضی  که:  گفته  ماجده  مادر  به  کلینیک  مدیر  ظاهرا  میشه«.  
دکترها خیلی حساسند«. البته ماجده می گفت که مادرش خیلی از 
مدیر کلینیک راضیه وکلی از اون تعریف می کنه. به نظرش مدیر 
لهجه وسواد  این  با  داره و همینکه  را  اون   خیلی خوبیه و هوای 
گذاشته  سرکار بمونه نشان میده که چه آدم بزرگی هست. وقتی 
ماجده داشت برام حرفهای مادرش را نقل می کرد مانده بودم که 
چی بگم.  از ماجده می پرسم که پوشش مادرش االن چگونه شده؟ 
می گوید »چادری شده. عبا را در محل کار نمی پسندند. والبته دیگر 
از او سن و سالی گذشته و دایی و عموهایم نمی توانند به او سخت 
با چادر می رود و آنجا هم لباس آبی رنگی )یونیفرم( به  بگیرند. 

او داده اند که تن کند.« ماجده می خندد و ادامه می دهد: »البته 
آنجا هم از محله مون دوره و اکثرا فارس هستند. به همین خاطر 
خیالش راحته که فک و فامیل آن را در اون وضعیت نمی بینند«. 
ماجده بعد شروع می کند برایم از آرزوهایش گفتن. از اینکه دوست 
حتی  بروم.  دانشگاه  داشتم  دوست  برود:»همیشه  دانشگاه  داشت 
برای یک روز. به رغم همه فقری که بود خیلی تالش کردم که 
ادامه بدهم. همیشه مادرم و فک و فامیل می گفتند که  را  درسم 
آخر درس می خونی که چی بشی. ولی علیرغم حرف و حدیث آن ها 
رشته تجربی رفتم و فکر می کردم پزشک بشم. معدلم هم بد نبود، 
اما دایی هایم و عموهایم همیشه مخالف ادامه تحصیل من بودند«. 
باالخره تصمیم می گیره که به همان دیپلم اکتفا کنه: »احساس 
می کردم مادرم دیگه توان مبارزه را نداره. من هم دیگر خسته شده 
بودم. از اینکه نیمه وقت درس و نیمه وقت کار می کردم و بعد هم 
تو خونه کمک مادرم بودم خسته شده بود. احساس می کردم دیگه 
نه من و نه مادرم نمی تونیم مقابل این ها بایستیم و نه می تونیم 
این راه را ادامه بدهیم. اصرارهام فقط باعث می شد به مادرم فشار 
بیشتری بیاد.  البته یاد دخترهای فک و فامیل هم افتادم که بعد از 
دانشگاه االن همه مشغول خانه داری شده بودند. آخرش قید کنکور 
و دانشگاه را زدم. راستش را بخواهید دفنش کردم. مثل زنی که 
نوزادش را دفن می کند. دیگر حتی دوست ندارم به آن فکر کنم .«  

***

۲

چرا فهمیه، مادر سلما، را فراموش کردیم؟

این مطلب را چند سال پیش شادی صدر فعال حقوق بشر در مورد 
در  دهد چگونه  نشان می  که  است  مطلبی  نوشت.  سلما  وضعیت 
سکوت رنج می بریم و چگونه ظلم و ستمی که بر مردم غیر فارس 

می رود مسکوت و مهجور می ماند:

ابتدایی، در 7 اسفند آذر  »فهیمه اسماعیل بدوی، 26 ساله، معلم 
1384، در حالی که 8 ماهه باردار بوده، به همراه همسرش، علی 
مطوری زاده دستگیر می شود. علی مطوری زاده، از موسسان حزب 
وفاق، یک حزب رفرمیست عرب که فعالیتش تا آبان 84 آزاد بود و 
حتی در انتخابات شورای شهر نیز کاندیدا معرفی کرد، بوده است. 
یک ماه بعد، دختر آن ها، سلما در زندان سپیدار اهواز به دنیا می آید. 
مقامات قضایی، سه شرط برای آزادی فهیمه مقرر می کنند: 300 
میلیون تومان وثیقه بگذارد، از شوهرش به طور غیابی طالق بگیرد 
دیگری  نام  به  غیرمذهبی،  عربی  اسم  یک  از  را  دخترش  اسم  و 
تغییر دهد. فهیمه شروط را نمی پذیرد و به 15 سال زندان محکوم 
زیاد  فشار  و  تحت شکنجه های شدید  مطوری زاده،  علی  می شود. 
را  بودن  تروریست  اتهام  زندانی اش،  نوزاد دختر  به دلیل همسر و 
می پذیرد و در 28 آذر 1385 اعدام می شود. فهیمه به زندان یاسوج 
تبعید شده و سلما، که حاال 7 ساله است، تمام این سال ها را بدون 

پدر و مادر سر کرده است.

همه این دردها و رنج ها، در سکوت آن ها که می دانستند، بی خبری 
بودن  رنگین تر  و  فارس ها  نکردند«، عرب ستیزی  »نگاه  آن ها که 
خون مرکز نشینان در مقابل شهرستانی ها، خون فارس ها در مقابل 
که  آن ها  مقابل  در  »خودمانی«  سیاسی  زندانیان  خون  و  عرب ها 
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افتاده و  اتفاق   … »نمی شناسیم« و »البد کاری کرده بودند« و 
هنوز هم می افتد.

باید شرمسار باشیم که نمی دانستیم، باید از خودمان بپرسیم: »چرا 
نگاه نکردم؟!« و حاال که می دانیم، دیگر باید مسئولیت خود را برای 
دفاع از فهیمه و سایر زندانیان سیاسی عرب، به خصوص زنانی که 
گرفته می شوند  گروگان  مردان خود  فعالیت های سیاسی  دلیل  به 
به جا بیاوریم. اما سئوال این است: چند نفر از آن ها که به »خلیج 
برای  حاضرند  اند،  کرده  اعتراض  فارس«  »خلیج  نامیدن  عرب« 

آزادی فهیمه بیانیه امضا کنند؟!«

این مطلب شادی صادر بود. اما داستان دو بُعد دیگر نیز دارد. فهیمه 
و سلما تنها از سوی روشنفکران فارس فراموش نشدند. بسیاری از 
مردم عرب و روشنفکران غیر فارس نیز با سکوت از رنج فهمیه و 
سلما گذشتند. آنان یا ندانستند که بر سر آن ها چه گذشت. یا آنقدر 
می ترسیدند که خود را نیز به ندیدن زدند. امروز هم نمی دانند که 
چه بر سر فهمیه آمده است و سلما چه می کند. آیا می دانید سلما 

کجاست؟ و چه می کند؟ 

ذکر  صدر  شادی  که  دارد  نیز  دیگری  سوزناک  بعد  اما  داستان 
نمی کند. ماموران امنیتی قبل از اجرای حکم اعدام مهندس علی 

مطوری برای اولین و آخرین دیدار او را نزد پدرش می برند.

علی پس از رفتن همسر و دختر خود متوجه می شود که دستکش 
باالی  را  او  که  بامداد  و  است  مانده  سلول  در  دخترش  کوچک 

چوبه ی دار می برند دستکش سلماء را در دستان خود داشت.

***

۳

خاطره ای از هدیل 

»چند روز پیش خواهر بزرگترم را برای زایمان به بیمارستان دولتی 
اما  اید.  از سختی های زایمان و درد آن شنیده  ….. بردیم. حتما 
بدتر از آن درد، حرف هایی است که خواهرم بعد از زایمان برایمان 
تعریف می کرد. رفتار توهین آمیز پرستارها با زنان عرب، انگار که 
آن ها انسان نیستند. چندتا از این برخوردها را برای شما می نویسم 

خودتان قضاوت کنید:

یک زن عرب داد می زد و کمک می خواست. پرستار با بی توجهی 
از کنار او رد شد گویی که کسی را نمی بیند و بعد گفت »چتونه 
شما، مثل سگ بچه پس می اندازید، بعد اینجا داد و بیداد می کنید. 
اون موقع که حالش را می بردید باید فکر اینجاش را می کردید«. 
یا به یک خانم عرب دیگر می گفت »شما عرب ها چه عشقی به 
بچه دارید؟ یک ذره از این عشق بچه داری را به تربیتشون داشتید 
وضعتون این طوری نبود«. یا آنکه به زن دیگری که دختر دار شده 
بود می گفت »خدا خوب می دونه حال شما عرب ها را چطور بگیره 
..هی دختر بتون میده« و بعد زیر خنده زد و قهقه اش بیمارستان را 
گرفت. از خواهرم پرسیدم خوب چرا این خانم ها حرفی نمی زنند، 
خانواده های  از  اکثرا  چی؟  اعتراض  می گفت  نمی کنند؟  اعتراضی 

فقیر هستند و تو اون وضعیت کی فکر اعتراض هست. عالوه بر 
آن خواهرم از حرف های رکیک و کلمات بی ادبانه ای که به زن های 

عرب می گفتند هم برایم تعریف کرد که جایش اینجا نیست.«

خاطره فوق را هدیل برای ما فرستاده است. می توانید تصور کنید 
که این برخوردها چه تصویری در ذهن یک زن عرب ایجاد می کند.

پس از انتشار خاطره هدیل، خانم عواطف خاطره مشابهی را با ما 
در میان گذاشتند:

» دقیقا در اتاق زایمان همین گفتارها و ازین بدتر را به خانم عرب 
جفت دستم که از شدت درد داد می زد، گفتند و اضافه بر آن روی 
ران های زن بدبخت کشیده های محکم می زد که چیه بیمارستانو 
رو سرت گذاشتی؟ باعرض معذرت از گفتن این الفاظ غیر مودبانه 
این خانم پرستار یا ماما که به این خانم می گفت آن موقع که هن 
میاد  رفت،  که  راهی  از همان  که  نکردی  هن می کردی، فکرش 
بیرون... شما عربا که ماشاهلل جوجه کشی راه انداختید و حتی گربه ها 
به اندازه شما بچه نمی زایند.......و این خانم با کف دستش تو هر 
جیغ این زائوي عرب، چنان محکم روي ران زن بیچاره میزد که 
زن هم باید درد زایمان و هم درد کشیده ها را تحمل کنه لذا من 
بدبخت از ترس اینکه به من همین حرفای رکیک رو بزنن، دردم 
را با قفل کردن دندان ها و بستن محکم لبانم تحمل می کردم لذا 
طبیعی  زور  نمی توانستم  چون  نداشت  طبیعی  حالت  زایمانم  حتی 
بدهم. انگار تو لحظه درد، زن ذلیل میشه چون درد زایمان غیر قابل 
تحمله و از بدترین شکنجه ها سخت تره و فقط می خواستم از اون 
لحظه خالص بشم لذا حتی نمی تونستم به کار زشت آن پرستار پیر 
با مقنعه ژولیده و صورت زرد و پف کرده اش چیزی بگم و طبعا 
اگه در حالت طبیعی بودم غیر ممکن بود ببینم هم وطنم را کتک 
بزند و من سکوت کنم ولی آخ که درد زایمان مرا مجبور به سکوت 
و ذلت کرد که یه وقت مرا بیرون از بخش نندازند اگر با اونا یکی 
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دوتا کنم و یا حتی بعد از زایمان اهمال گریی کنند و به همراهانم 
اجازه مالقات ندهند.«

***

۴

دختران غیرفارس وفرهنگ مسلط

زهرا دختری دبیرستانی در عبادان است. یکی از آرزوهایش ازدواج 
با پسری فارس است: »خیلی از دخترها اینجا دوست دارند زن یک 
فارس بشوند. ما که چیزی نشدیم، حداقل این ظلم به فرزندانمان 
نشود.« هنگامی که می پرسم چه ظلمی؟ لیست بلندباالیی می دهد. 
اولین آن محرومیت از تحصیل است: »اینجا خیلی ها اجازه نمی دهند 
تا  دخترشان درس بخوانند. سال گذشته مدیر مدرسه واسطه شد 
امسال نیز من درس بخوانم. خیلی از دوستانم ترک تحصیل کردند. 
همه  کردند.  دفن  را  داشتند  که  آرزوهایی  همه  گریه  با  دوستانم 
این ها به خاطر فرهنگی است که ما داریم«. حرف های زهرا را  از 
بسیاری از دختران عرب شنیده ام و حدس می زنم که بین دختران 

غیر فارس امر شناخته شده ای باشد. اما چرا این گونه است؟

اجازه دهید بگویم بخشی از صحبت های زهرا درست است. فرهنگ 
مردساالری در بین مردم غیر فارس بیشتر است.  تداوم مردساالری  
در میان مردم غیر فارس ریشه در مقاومت ناسیونالیسم ایرانی دارد. 
در میان مردم غیر فارس »بدن زن« یک سنگر است، خاکریز است 
که باید از هجوم فرهنگ »فارس« در امان باشد.  در چنین تلقی 
اندیشه ای، آزادی زن و نوع لباس و پوشش او می تواند نشانه  و 
و »قلب«  »اندرونی«  زن  باشد.   )فارس(  فرهنگ مسلط  پذیرش 
یک فرهنگ  است که باید از فرهنگ سلطه گر محفوظ  و در امان 

باشد.

عالوه بر آن، برای بخشی از مردم تحت سلطه، »اقتدار مردانه« نیز 
جزء ذاتی فرهنگ عرب، ترک، یا ُکرد تعریف می شود.  در برابر این 
»اقتدار مردانه«، »زن ذلیلی« قرار دارد که  امری وارداتی از دیگری 
)فارس ها( است. برای بعضی ها هنوز »آزادی زن«،  »مشارکت مرد 
فارس  نشانه های  زن«  برابر  در  مرد  نرم  »رفتار  و  خانه«  امور  در 

شدن است.

به عنوان مثال،  بُعد دیگر ماجراست. در مورد ترک تحصیل،  فقر 
مدیر مدرسه زهرا به من می گوید: »خیلی از دخترها به دلیل فقر 
ترک تحصیل می کنند. من یا مشاور مدرسه می رویم با خانواده ها 
صحبت می کنیم تا بلکه قانع شوند و اجازه دهند دخترهایشان در 
مدرسه بمانند. اکثر جاهایی که رفتیم فقر باعث ترک تحصیل بوده. 
بفرستند و خیلی ها  به مدرسه  را  ندارند بچه هایشان  خانواده پول 
مجبور هستند فقط یکی از بچه هایشان را به مدرسه بفرستند که 

معموال آن یک نفر پسر خانواده است.« 

 بازنمایی  زن غیر فارس در فیلم و سریال های ایرانی نیز نقش قابل 
توجهی در شکل گیری تصویر منفی زن غیرفارس از »خویشتن« 
دارد. در اکثر فیلم  و سریال های ایرانی، زن فارس یک زن زیبا، 
می شود.  کشیده  تصویر  به  مستقل  تاحدودی  و  اتوکشیده  اعیانی، 
این تصویر از زن فارس به عنوان »زن ایده آل« و »الگو« تعریف 
می شود. در سوی دیگر اما، فرهنگ های غیرفارس به انحاء مختلف 
لکه دار و معیوب نشان داده می شوند.  زنان ترک، عرب، بلوچ یا ُکرد 
زنانی بی سواد، خانه دار، با لباس های »محلی« نشان داده می شوند 
یا  و  بچه داری هستند. همسران  یا  خانه داری  مشغول  که همیشه 
برادران این زنان معموال مردانی خشن و زورگو هستند که با فقر، 
اعتیاد و جرم دست و پنجه نرم می کنند. این تصویرها از کودکی 
باقی  تا عمر  نهادینه می شوند و  در ذهن دختر و پسر غیر فارس 
و  »زیبایی«  و  »مدنیت«  نماد  بودن«،  »فارس  آن ها  برای  است، 
غیرفارس،  فرهنگ  حالیکه  در  می شود.  تلقی  بودن«  کالس  »با 
تلقی  »خشن«  و  افتاده«  »عقب  »روستایی«،  فرهنگ  عنوان  به 
از دوستان  تحصیلکرده عرب  به من  می شود. یادم می آید یکی 
می گفت »دختر عرب اهل عشق و عاشقی نیست. او این چیزها را 
دنبال  من  که  است  به همین خاطر  نیست.  بلد  است.  نگرفته  یاد 
ازدواج با دختر فارس هستم«. صحبت های او و زهرا نشان می دهد 
که چگونه مرد و زن غیر فارس به یک تصویر منفی مشترک از هم 
رسیده اند. تصویری که از دل ناسیونالیسم ایرانی متولد می شود، با 
فقر تغذیه می شود و با تصاویر کلیشه ای فیلم و سریال های ایرانی 

تثبیت و ماندگار می شود.
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استان  در  زرقان  شهر  دوراهی  در  واقع  سیمین«  »ابر  کارخانه ی 
فارس در سال 1380 با خط تولید گونی پالستیکی و حدود سیصد 
کارگر تأسیس شد. کارخانه ی »کیمیا الیاف« نیز با خط تولید گونی 
پالستیکی با حدود هزار کارگر  واقع در پل پاالیشگاه، انتهای جاده 
دیگری  شعبه ی  عنوان  به  های 8۹-۹0  سال  در حدود  کتک  ی 
به  متعلق  کارخانه ها  این  دو  هر  گردید.  تأسیس  سیمین،  ابر  از 
محمود کیمیایی، معروف به "حاجی کیمیایی" اهل تهران می باشد. 
کارخانه  سابق  کارگر  نوریان"  خواجه  "حسن  کارخانه  مدیرعامل 
از کارگران سابق کارخانه  ابر سیمین؛ و مدیر تولید حمید بهارپور 
است و هر دو اهل زرقان می باشند. گزارش پیش رو وضعیتی از 

کارخانه ی کیمیا الیاف است که در بندهای متوالی ارائه می گردد:

)تولید -  اکسترودر  نام های  با  قسمت  دارای سه  کارخانه 
نخ(، بافت )بافت گونی( و دوخت می باشد.

کارخانه در سه شیفت کاری فعال است که ساعت آغاز - 
یک  هر  در  هفتگی  صورت  به  کارگر  هر  کار  پایان  و 
از شیفت های B ،A و C )صبح، عصر و شب( تغییر 
می کند. شیفت صبح: 6 تا 14، شیفت عصر: 14 تا 22 
و شیفت شب: 22 تا 6 صبح. در هیچ یک از شیفت ها، 

وعده ی غذایی به کارگران داده نمی شود.

شیفت -  شروع  به  مانده  ربع  یک  است  موظف  کارگر   
پس  ورود  کند.  ثبت  نگهبانی  در  را  ورودش  امضای 
اخطار  شامل  و  شده  محسوب  تأخیر  شیفت  شروع  از 
اتمام  می شود.  مرخصی  ساعت  یک  اجباری  گرفتن  یا 
اگر  می باشد.  شیفت  پایان  زمان  رأس  کار  ساعت 
کارگری حتی یک دقیقه زودتر محل کار را ترک کند 
با او برخورد می شود. این برخورد اگر سختگیرانه باشد 
شامل اخطار یا رد مرخصی ساعتی می شود. در حقیقت 
زمان تغییر شیفت در این واحد تولیدی از زمان شخصی 

کارگر کسر می گردد. 

استخدام در این کارخانه محدودیت سنی دارد. کارگران - 
سال   35 تا   22 سنی  ی  محدوده  در  همگی  کارخانه 
به  استخدام  هنگام  به  محدودیت  اعمال  این  هستند. 
و  فشار  از  ناشی  فیزیکی  و  روانی  های  آسیب  دلیل 

سختی کار و مستهلک شدن کارگر است. 

حدود -  مبلغی  کارگران  اول  حقوق  از  استخدام  بدو  در 
می شود.  کسر  کاریابی  هزینه ی  بابت  تومان  300هزار 
این اقدام بدون آگاهی پیشین به کارگر صورت می گیرد 
اعتراضی صورت  بابت حفظ شغل،  موارد  اغلب  در  که 

نمی گیرد.

تحصیلی -  مدرک  دارای  کارگران  درصد   20 حدود 
دو  از  کارگران  عمده ی  همچنین  هستند.  دانشگاهی 
شهر زرقان و مرودشت می آیند. هزینه ی ایاب و ذهاب 
بر عهده کارگران بوده و شرکت هیچ مسئولیتی را در 

این مورد به عهده نمی گیرد.

تقریبا نیمی از کارگران که اغلب اهل روستاهای اطراف - 

مرودشت هستند، کشاورزانی اند که به دلیل خشکسالی، 
تن  مزدی  کار  به  باالجبار  و  کرده  رها  را  خود  زمین 

داده اند.

این کارخانه مشغول -  در  تا چهل کارگر زن  حدود سی 
به کار هستند که همگی نیروی قسمت بافت می باشند. 
این  در  آن ها  کنار  در  و  مرد  نیروهای  پای  به  پا  آن ها 
به  کارگران زن طی سال ها  تعداد  کار می کنند.  بخش 
دلیل آزار و اذیت جنسی و تبعیض های جنسیتی کاهش 
با توجه به شنیده ها در سال های گذشته،  یافته است. 
تولید در جهت سوءاستفاده جنسی  مدیر عامل و مدیر 

برای کارگران زن، ایجاد مشکل کرده بودند.

بدین -  کارگران  سرکوب  و  فشار  اعمال  مراتب  سلسله 
ترتیب است: رییس کارخانه- مدیر عامل- مدیر تولید- 
شیفت(-  سر  راست  )دست  مکانیک  سر  سرشیفت- 

مکانیک هر سالن. 

همدلی  و  اتحاد  همراهی،  هرگونه  بردن  بین  از  جهت 
به  کارگران  خود  از  نیرو  تعدادی  یکدیگر،  با  کارگران 
عنوان خبرچین همواره در حال تخریب دیگران و روابط 

میان کارگران، توسط این سلسله ایجاد شده است.

این -  و  است  مجاز  حد  از  بیش  کارخانه  آلودگی صوتی 
کارگران  شنوایی  به  مدت  بلند  در  جدی  آسیب  باعث 
نیز، کارخانه  این مسأله  تأثیرات  برای کاهش  می شود. 
هیچ تمهیداتی صورت نداده است.آلودگی صوتی عالوه 
بر تأثیری که بر شنوایی می گذارد، باعث ایجاد مشکالت 
عصبی و روانی و کم حوصلگی بر کارگر می شود.  قاعدتا 
با توجه به این مورد و وجود شب کاری در چارت فعالیت 
قانون سختی  باید مشمول  تولیدی  واحد  این  کارخانه، 
کار گردد. با توجه به زد و بند و کارشکنی میان مثلث 
تأمین  سازمان  کار،  اداره  شامل  که  کارگران  سرکوب 
امر همچنان صورت  این  می شود،  کارفرما  و  اجتماعی 

نگرفته است.

قسمت -  در  شنوایی،  آسیب  و  صوتی  آلودگی  بر  عالوه 
بافت، چشم ها به دلیل ماهیت کار دچار ضعف می شود. 
سوق  سمتی  به  را  کارگر  کاری،  شرایط  حقیقت  در 
می دهد که عالوه بر فروش کار، سالمتی خود را هم در 

قبال مبلغ ناچیزی به خطر می اندازد.

شرایط سخت کاری با قوانینی که توسط کارفرما تنظیم - 
شده، تکمیل می گردد و محیط کار را به معنای واقعی 
کلمه تبدیل به جهنم می کند. چند نمونه از شروط اعمال 

شده توسط کارفرما بدین شرح است: 

شیفت،  مدت  در  همراه  تلفن  از  استفاده  ممنوعیت 
اعمال سخت گیری جهت استفاده از سرویس بهداشتی، 
و  کار  هنگام  به  کارگران  دیگر  با  صحبت  ممنوعیت 
قوانینی که به طور حتم جهت کاهش هزینه ی کارفرما 
برای  راندمان  شرط  وجود  می شود.  آوار  کارگر  سر  بر 
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بافندگان  بر  که  است  اثری  مخرب ترین  قرارداد،  ادامه 
می شود.  گذاشته  کارفرما  طرف  از  تولیدی  واحد  این 
کارگر به شکلی مداوم حتی زمانی که در کارخانه حضور 
ندارد، فشار روحی این امر را متحمل می شود... نگرانی از 
بیکاری و اخراج شدن، شرایط به واقع سخت و دشواری 

را برای کارگران قسمت بافت ایجاد کرده است.

اخراج  کار  از  بالاستثنا  کارگر  که  دیگری  قوانین  از   
می شود، اقدام، تشویق یا همکاری در اعتصاب می باشد. 

این مورد در بدو استخدام به همه گوشزد می شود.

این موارد وسواسی است که کارفرما  عالوه بر همه ی 
به  بی اعتنایی  و  مالکیتش  تحت  تولید  ابزار  به  نسبت 
زیست شایسته و انسانی هر کارگر )که خاص طبقه ی 
داشتن  نگه  تمیز  بر  اصرار  دارد.  است(  سرمایه دار 
وضعیت  همزمان  و  کارخانه  در  موجود  ماشین آالت 

رختکن کارگران مثالی است در جهت اثبات این مدعا.

را  اگر کارگر تمامی قوانین اعمال شده توسط کارفرما 
رعایت نکند، اخطار می گیرد. هر کارگر مجاز به شش 
پایین،  تولید  راندمان  قبیل  از  اخطارهایی  است.  اخطار 
استفاده از تلفن همراه، تأخیر ورود و خروج، حضور زودتر 
قرارداد  اخطار ششم  از  پس   . و...  رختکن  در  موعد  از 
کارگر به صورت یک ماهه تغییر می کند. در این صورت 
به کارگیری  از  ماه  اتمام یک  از  کارفرما می تواند پس 

کارگر امتناع نماید.

اقدامات کارشناس بهداشت و کارشناس ایمنی کارخانه - 
که قاعدتا باید در جهت سهولت و بهبود شرایط کاری 
باشد بار دیگر این را به کارگران گوشزد می کند که در 
حقیقت اداره ی کار، اداره کارفرماست و در خدمت منافع 

کارفرما می باشد.

حقوق دریافتی هر کارگر در سال ۹6، رقمی حدود یک - 
میلیون و صد و پنجاه هزار تومان است. این در حالی 

است که به عنوان مثال هر بافنده در یک شیفت هشت 
ساعته حدود یک تا سه میلیون تومان تولید دارد. به این 
معنا هر کارگر ماهانه مبلغی کمتر از یک شیفت کاری 
دریافتی دارد و مابقی ارزش تولیدی برای کارفرما تلقی 

می گردد. 

اسفند، -  ماه  پایان سال که شامل حقوق  تسویه حساب 
قبل  می باشد  عیدی  و  سال  آن  سنوات  کاری،  اضافه 
از واریز پول انجام می گیرد. به این ترتیب که کارگران 
چند روز پیش از دریافت پول  مجبور به امضای برگه ی 
دیگر  از  نیز  مورد  این  می شوند.  خود  حساب  تسویه 
موارد نقض قانون کار است. قانون کاری که در صورت 
قرار  کارگر  معیشت  و  زندگی  بر ضد  نیز  اجرا  ضمانت 
دارد، به سادگی توسط کارفرمای این کارخانه نقض می 

گردد.

ضد -  بر  قوانین  و  شرایط  به  آگاه  کارگران  اکثریت 
معیشت و منافع خود هستن اما اجبار به ماندن در کار 
ساخته  مطیع  را  آنان  امر  ظاهر  در  مشروح  شرایط  در 
است. از ویژگی های کارخانه پرداخت به موقع و منظم 
دستمزد مقرر است و همین محکم ترین دلیل کارگران 
برای ماندن در این شرایط طاقت فرساست. این دلیل 
با توجه به ورشکستگی و معوقات طوالنی مدت سایر 
کارخانه جات منطقه، به امر موجهی جهت تن دادن به 

این اوضاع وخیم تبدیل شده است.

و -  پاکستان  افغانستان،  کشور  سه  به  تولیدات  فروش 
توجه  با  کارخانه  این  توسط  کشور  نیاز  تأمین  و  عراق 
به تعداد دستگاه های کارخانه، سود و انباشت هنگفتی را 
نصیب رییس کارخانه کرده است. این سود ماحصل از 
کار کارگران و وجود بیکاری گسترده، کارفرما را از بابت 
نموده  مطمئن  همیشگی  کار  نیروی  داشتن  اختیار  در 
است و همین امر دلیلی است بر سطح باالی اخراج در 

این کارخانه.
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عرصه هنر در اقلیم اهواز گفتنی های زیادی دارد. این عرصه در 
نتیجه ممنوعیت شبه تام فرهنگ و هنر عربی از سوی نظام مرکزی 
ایران، تنها پشتوانه اش شور و اشتیاق مردمان عرب به فرهنگ و 
هویتشان است. این شور و اشتیاق ذاتی در دل مردمان عرب آن ها 

را به موسیقی و شعر و ادب و طنز عربی اهوازی کشانده است.

نظام های  که  می شویم  متوجه  بنگریم  که  گذشته  دهه های  به 
متوالی مرکزی حاکم در ایران نه تنها اهمیتی به فرهنگ و هنر و 
ادب مردمان غیرفارس نداده اند بلکه به جنگ آن شتافته اند. در آغاز 
دهه سی شمسی زمانی صدا وسیمای آبادان به همراه رادیو نفت و 
یکی دو رادیوی دیگر در این شهر تنها فرستنده های اقلیم اهواز 
بوده اند. به تمام آرشیو این رسانه ها، اگر بنگریم چیزی جز برنامه 
های فارسی و بختیاری و لری نمی بینیم. تنها برنامه هایی که به 
به عزاداری های  این رسانه ها پخش می شد مربوط  از  زبان عربی 
محرم و برنامه های مذهبی و دینی ماه رمضان است. خواننده ها 
و نوازندگان عرب از سوی دولت مرکزی حمایت نمی شدند. آن ها 
تنها در مراسم عروسی ها و اعیاد آنهم در مجالس خصوصی فرصت 
پیاده  زمانه، زمان  آنجائیکه  از  را عرضه کنند.  تا هنر خود  داشتند 
سازی طرح اسیمیالسیون فرهنگی بود کشتی فرهنگ و هنر عرب 

اهوازی با بادهای تند مرکزی روبرو شده بود.

پس از سرکار آمدن جمهوری اسالمی وضع فرهنگ و هنر از قبل 
به  شمسی  شصت  دهه  در  اسالمی  انقالب  کمیته  شد.  بدتر  نیز 
مورد  را  حاضران  و  برد  می  یورش  عرب  مردم  عروسی  مجالس 
بازداشت  را  قرار می داد و هنرمندان عرب  اهانت  و  ضرب و شتم 
می کرد. تنها هنری که تا حدودی از گزند کینه حاکمان مرکزی تا 
اندازه ای جان سالم بدر برد، شعر عربی است. شعر عربی در همه 
عرصه های زندگی ملت عرب اهواز حاضر بوده است. در اعیاد و 
خوشی ها و مراسم عزا و سختی های روزگار، شعر زبان گویای این 

ملت رنج دیده است.

مرکزی  حاکمان  اشغالگرانه  رفتار  دلیل  به  بنگریم  گذشته  به  اگر 
ها  قبیل قحطی  از  ملت درسختی هایی  این  اهواز،  با ملت عرب 
اندازی  این، دست  بر  پا می زد. عالوه  و طاعون زدگی ها دست 
فئودال  از  حمایت  و  عرب  کشاورزان  اراضی  به  مرکزی  حکومت 
های غیرعرب در استثمار کشاورزان عرب، عرصه را بر این ملت 
سختی کشیده تنگ ساخته بود. در این دوره بود که علوان الشویع 
زجر  انسان  هزاران  از  نمایندگی  به  علوانی  موسیقی  مقام  ابداع  با 
کشیده زبان شکوه گشود و دردهای اعماق درون مردمان عرب را 

بر تارهای ربابه اش جاری ساخت.

مضمون شعر شعرای عرب در دوره های اولیه، میانه و کنونی پس از 
لشکرکشی رضا خان به اهواز مضامینی مشترک و متفاوت را شامل 
می شود. شعر اهوازی در دوره اول نشان از سختی های زندگی و 
مضامینی  اشعار  این  در  دارد.  ملت  این  معیشتی  واقعیت  خشونت 
همچون دگرگونی سیرت جهان، پس روی آبها به جای پیش روی، 
تغییر جایگاه واقعی انسان ها و حکومت فرومایه گان برشرافتمندان، 
تنگدستی تحمیل شده در اثر تهیدستی بر سخاوتمندان همه وهمه 
سطح  در  آمده  وجود  به  تغییرات  از  اهواز  عرب  شکوه  از  حکایت 
زندگی روزمره این ملت دارد که در نتیجه حاکمیت دولت مرکزی 
ایران بر این اقلیم رخ داده است. شعرای این دوره که خود فرزندان 
با  قبایل عرب بودند و در ساختاری قبیله ای پرورش یافته بودند 
به کار بردن تشبیهات واستعاره های ادبی منطبق با روح قبیله ای 
زندگی  بر  مرکزی  حکومت  نام  با  نوینی  مفهوم  تاثیرات  انتقاد  به 
خود پرداختند. اختالف ساختاری میان شیوه زندگی قبیله ای ملت 
با  مردمان  این  رویارویی  تا  مرکز سبب شد  با  زمان  آن  در  عرب 
دولت- ملت ساختگی رضاخانی و سیاست های غیرانسانی نوپایش، 
در چارچوب قبیله ومفاهیم خاص آن صورت گیرد. به همین دلیل 
اشراف  چون  مفاهیمی  مرکز  های  سیاست  با  دربرخورد  که  است 
اصیل دربرابر فرومایه گان حاکم، شجاعت های فردی وافتخارات 
قبیله ای دربرابر پستی حاکمان در به اسارت کشیدن زنان وکودکان 
وپیران وقتل اسیران، غیرت وحمیت مردان عرب دربرابر بی غیرتی 
حاکمان )اشاره به ماجرای کشف حجاب و مراودت با خارجی ها( 
که کسب  گری  تبعیض  حاکمان  دربرابر  عرب  توده  سخاوتمندی 
موارد  بسیاری  و  بودند  ساخته  دشوار  عرب  برتوده  را  عیش  لقمه 
در  علوانی  غمناک  شدت  به  سبک  بود.  یافته  رواج  دست  این  از 
این دوره بود که توسط علوان الشویع ابداع شد. بنا به گفته یکی 
از شعرای امروزی، علوان الشویع با ابداع چنین سبک غمناک در 
از  امروز  به  تا  به جای گذاشت که  اثری  از خود  اهوازی  موسیقی 
درد و رنج های ملت عرب اهواز غم می نوازد )ترک بصمه حزن 

تعزف شجیه.)

علوان الشویع

از  یکی  در  میالدی  گذشته  قرن  بیست  دهه  در  الشویع  علوان 
روستاهای شهر سوسه )شوش( به دنیا آمد. شرایط سخت زندگی 
روستائیان وکشاورزان عرب فضای غم باری را بر محیط پرورش 
مجذوب  نوجوانی  از  علوان  بود.  کرده  حاکم  وهمنوعانش  علوان 
اندوهگین  های  ملودی  وی  شد.  خود  دوره  غمناک  های  ملودی 

هنر مقاومت
شمه ای از جنبش فرهنگی ملت عرب اهواز در رویارویی با طرح یکسان سازی فرهنگی

مهدی هاشمی
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اهوازی  عرب  غنای  در  جدید  سبکی  و  خوانده  حجاز  مقام  در  را 
ابداع کرد. علوان با ساختن آلت موسیقی فقیرانه اش از پیت حلبی 
و سبک  بنوازد  را  حجاز  مقام  توانست  اسب  دم  تار  یک  و  روغن 
ابداع کند. سبک نوین طور  بینوایان عرب  نوین موسیقی را برای 
علوانی )سبک علوانی( نام گرفت و در حوالی سال 1۹40 میالدی 
اشعار  الشویع در آن  بود که علوان  ترانه ای  یافت. علوانیه  انتشار 
ابوذیه شعرای اهوازی زمانه خود را می خواند. علوان درآغاز خواندن 
نام  تا  این خود سبب شد  نام شاعر را ذکر می کرد که  ابتدا  اشعار 
شمار زیادی از شاعران دوره های قبل از علوان و یا از میان هم 
دوره ای هایش ماندگار شود. این سبک که بازتابنده شرایط زندگی 
ملت عرب در آن دوره است سرشار از حزن و اندوه است. به گونه ای 
و شخصیت های  بزرگان  نشست های جدی  در  تنها  علوانیه ها  که 
متوفیان  رثای  نشست های  یا  و  عرب  قبایل  و  عشایر  برجسته 
خوانده می شد. در آن نشست ها علوان از افول خورشید اعراب در 
اهواز و برسرکارآمدن بدخواهان ترانه های غم باری خوانده است. 
تبعیض  و  عرب ها  بدبختی  و  فقر  از  هایش  ترانه  در  همیشه  وی 
فرومایه گان تازه به قدرت رسیده در حق قبایل عرب ِشکوه می کرد. 
و  اعراب  شدن  کشیده  انحطاط  به  و  جهان  دگرگونی  زمانه،  جور 
مایه های  جوهر  اصلی  ساکنان  بر  اشغال گران  و  مهاجران  سیادت 
اشعاری بود که علوان از دیگر شاعران اهوازی اقتباس می کرد و با 
خواندن آن دردستگاه حزن آلود، غم و اندوه آن را مضاعف می کرد.

علوان به همه شهرهای اقلیم اهواز سفر می کرد و هنر خود را در 
مراسم خاص ملت عرب عرضه می کرد. وی از احترام ویژه ای نزد 

ملت عرب برخوردار بود.

خوانندگان اهوازی متعددی به سبک علوانی ترانه های زیادی را از 
خود به جای گذاشته اند. ازجمله می توان به حسان اگزار و حسون 
معشوری و اوداعه البریهی و حسن الرشداوی به همراه شمار زیاد 

دیگری ازخوانندگان اشاره کرد.

شهرت علوان الشویع از اقلیم اهواز نیز فراتر رفت و به عراق وکویت 
علوان  سبک  به  کشورها  این  در  علوانی  سبک  رسید.  بحرین  و 

االهوازی معروف است.

علوان به افتخار هنرش قطعه زمینی در اهواز را از آسیه دختر شیخ 
از بزرگان ناصریه یا اهواز امروزی به عنوان هدیه دریافت  نبهان 
کرد. خانواده علوان اکنون در منطقه آسیه آباد که یکی از مناطق 

قدیمی اهواز است ساکن هستند.

اوداعه البریهی

اوداعه در روستایی به نام العویفی از توابع اهواز به دنیا آمد. وی در 
کودکی پدر خود را ازدست داد و به همراه برادر وخواهرش در دامان 
مادرشان به نام “میبوره” پرورش یافتند. به دلیل عدم وجود مدرسه 
وی  مادر  ماند.  باقی  سواد  بی  اوداعه  سکونت،  محل  روستای  در 
شاعر بود و اوداعه شعر را از مادرش آموخت. اوداعه با وجود عدم 
توانایی در خواندن ونوشتن اشعار زیادی سرود. برخی از اشعار وی 
بواسطه نوارهای ضبط صوت به جای مانده اند. اوداعه برای امرار 
معاش کارهای سختی از قبیل کارگری ساختمان و دست فروشی 
اعمال  از جور وتبعیض  از شکایت  اوداعه سرشار  اشعار  انجام داد. 
به  با  اوداعه  از درگرگونی زمانه بود.  شده درحق عرب ها و شکوه 

کاربردن الفاظ مورد استفاده توده ی عرب تابلویی غمبار از شرایط 
این مردم در دوره حکومت رضا شاه پهلوی را ترسیم می کند.

حسان اگزار

حومه  در  الخویس  روستای  در  که  است  علوان  دوره  معاصران  از 
در گسترش  سزایی  به  نقش  می کرد. وی  زندگی  )شوش(  سوسه 
سبک علوانی و دیگر سبک های موسیقی عربی مشترک با جنوب 
عراقی داشته است. حسان شخصا با حاتم )حته( قهرمان اسطوره 
ای عرب که بر علیه دولت مرکزی می جنگید، دیدار کرده بود و 
در مدح حته اشعاری را برای او سروده بود. حسان اگزار به واسطه 
عمر  طول  در  مهم  نشست های  در  حضورش  و  ارتباط  و  هنرش 
تاریخ اهواز به چشم خود دیده است.  از  خویش حوادث زیادی را 
حسان شخصا شاهد رویارویی حته به همراه تعداد انگشت شماری 
این  از شجاعت های  و  بوده  مرکزی  ارتش حکومت  با  یارانش  از 
قهرمان اسطوره ای عرب و دیگر رهبران سیاسی شعرهای زیادی 
را به سبک های مختلف موسیقی عربی در طول دهه های گذشته 
خوانده است. حسان اگزار سه سال پیش از دنیا رفت. حسان اگزار 
قصه معروف شیخه و ناصر را تدوین کرده و آنرا به شکل ترانه ای 
درآورده و خواند. این قصه با وجود گذر حدود پنجاه سال از عمر آن 

در میان ملت عرب به عنوان یک اثر فرهنگی جاودانه شد.

محیی الزئبق

از شعرای اوایل قرن بیستم میالدی محیی الزئبق از بزرگان عشیره 
شرفه در حویزه بود. وی در شجاعت و مردانگی وسخاوت و طبع 
سلیم شهره عرب های اهواز بود وتک تیرانداز ماهری بود. ماجرای 
رویارویی محیی الزئبق با شیر بادیه در اطراف حویزه تا به امروز در 
حافظه جمعی عرب های اهواز حاضر است. گفته می شود که روزی 
در حالی که محیی اسلحه ای با خود حمل نمی کرد، شیری برسر 
راه او ظاهر شد و به او حمله کرد. در این رویارویی محیی توانست 
شیر را از پا درآورد. گفته می شود آثار چنگال شیر تا آخر عمر بر تن 

او به جای مانده بود.

این شجاع مرد عشیره شرفه در برابر تعدی و دست یازی حکومت 
مرکزی به اموال ودارائی های ملت عرب و همچنین هجمه مرکزی 
کشف  سیاست  در  می توان  که  عربی  های  ارزش  و  فرهنگ  به 
انقالب مردمی  نتوانست ساکت بنشیند. وی  حجاب خالصه کرد، 
بزرگی را علیه ارتش رضاخان به پا کرد و دشت وسیع میسان را 
از  به شدت  مرکزی  سلطه  کرد.  تصفیه  رضاخانی  ارتش  از دست 
ضربات سنگینی که متحمل شده بود به خشم آمده و جنگی تمام 
عیار علیه عشایر عرب در دشت میسان به راه انداخت. محیی که 
مهارت تیراندازی اش شهره بود با تفنگ برنو خود یک هواپیمای 
قبایل  علیه  مرکز  عیار  تمام  جنگ  کرد.  ساقط  را  رضاخان  ارتش 
عرب بیش از یک هفته طول کشید و طی آن صدها عرب جان 
خود را از دست دادند و محیی به اسارت ارتش رضاخان درآمد. وی 
تا زمان وفات در تبعید و به دور از موطن خود در زندان به سر برد.

اشعار و قصاید به جای مانده از محیی در دوره قبل از اسارت و دوره 
این شجاع مرد عرب  اصرار  از  زندان رضاخان، همگی  اسارت در 
ذلت  پذیرش  عدم  و  عربی  مردانگی  و  ارزش  و  اخالق  اشاعه  بر 



164

وخواری و تاکید برخصال پسندیده عربی همچون سخاوت حکایت 
دارد. از دوران اسارات و تبعید قصیده ای از محیی به جای مانده که 
گویای حال شیرمردی که محکوم شده است تا تمام عمر خود را در 
زندان بگذراند. مضمون این قصیده را می توان به سروده تاریخی 
شاعر معروف عرب ابی فراس الحمدانی که در قرن دهم میالدی 
دوره عباسیان به اسارات رومیان درآمده بود مقایسه کرد. در یک 
کالم، محیی اشعاری از خود به جای گذاشت که سراسر حکایت از 
تن ندادن به هرگونه جور وستم و زیر بار ذلت نرفتن دارد. همچنین 
اندازی های نظام  با دست  شیوه زندگی و عملکرد وی در مقابله 
مرکزی تبدیل به اسطوره ای شد که تا به امروز شعرا و هنرمندان 

مقاومت عرب اهوازی را به خود مشغول کرده است.

ترجمه یکی از قصاید وی که دربند سروده است به شرح زیر است:

زمانه دگرگون شده، آب ها به جای پیش پس می روند

این روزها حکومت به دست نادان ها افتاده است

فرزند شایسته یعقوب را به بند می کشند

بند  فرزند شریف، که تمامی مردان را به زانو درآورده است را به 
می کشند

تمامی مردم و اضداد آگاهند که من که هستم

مردم شرق و غرب از این آگاهند.

همه دشمنانم می دانند که من شداد هستم

....

کاشکی که روزی دستم به دشمنانم برسد تا آتش دورنم را تسکین 
دهم.

.....

شیخ ابراهیم الدیراوای

وجهان عرب،  اقلیمی  سیاسی  درعرصه  سیاسی  تغییرات  با  همراه 
و  درمصر  ناصری ها  ظهور  شد.  تغییر  دستخوش  نیز  اهواز  اقیم 
جهان  در  ناسیونالیسم  گفتمان  رواج  و  سوریه  و  درعراق  بعثی ها 
و  عرب(  )ملت  العربی  الشعب  چون  مفاهیمی  تا  شد  سبب  عرب 
توجه جوانان وطن خواه  )وطن مشترک عرب( مورد  الواحد  الوطن 
عرب در عرصه مبارزه سیاسی و پس از آن درعرصه فرهنگی شد. 
در این دوره که می توان آن را دوره ی میانه نامید، رفته رفته ادبیات 
قبیله ای دستخوش تغییر شد و مفاهیم ملی وارد عرصه شد. جوان 
بودن این مفاهیم درسطح جامعه سبب شد تا این مفاهیم در کنار 
مفاهیم قبیله ای دوره اول به کار گرفته شود. در این دوره گرچه بی 
سوادی گسترده ملت عرب سبب شده بود تا سطح آگاهی عمومی 
جامعه عرب پایین بماند اما شعرای وطن خواه سعی کردند با تعمیم 
قبیله  بر  تاکید  به جای  به کل عرب ها  قبل  برجسته دوره  خصال 
خود به مفهوم هویت عرب نزدیک شوند. شیخ ابراهیم الدیراوی در 
دوره حکومت پهلوی این امر را به وضوح در اشعارش نمایان می 

سازد و درقصیده »مادرم اشک نریز« به صراحت از ایستادگی عرب 
سخن می گوید. وی در تمامی قصاید خود از عرب سخن می گوید 

نه از قبیله خویش.

در آثار شعرای این دوره افتخار به زبان عربی و سنت و تاریخ اجداد 
شمایل  و  شکل  اما  بود  گذشته  دوره  با  مشترک  عنصری  گرچه 
دیگری به خود گرفت. نخل نماد هویت عربی شد و نوعی گرایش 
آگاهانه به فرهنگ و سنت عربی اهوازی میان شاعران این دوره 
نمود پیدا کرد. هویت عربی سوژه نوی عرصه شعر وادب وفرهنگ 
نگرانی  دارد که  دوره وجود  این  از  زیادی  اشعار  جامعه شد.  عامه 
صاحبان آن ها را از هجوم فرهنگ وزبان فارسی به فرهنگ وزبان 
عربی را به شکلی غیرمستقیم ویا مستقیم بازگو می کند. در وصف 
این وضعیت شعرا نمادهایی چون زمستان و سرما، خشکی و بی آبی، 
مردمانی که نخل ها )نماد هویت عربی( را آتش می زنند تا خود را 
از سرما حفظ کنند، خشک شدن نخلستآن ها وخشک شدن رودخانه 
ها را به کاربرده اند. یکی از سرشناس ترین شاعران این دوره شیخ 
ابراهیم الدیراوی است. در شعر این روحانی که در زیر عبای مذهبی 
ملی  مضامین  است،  نهفته  عرب  خواه  وطن  مرد  بزرگ  یک  اش 

وهویت طلبانه به بهترین شکل ممکن بیان شده است.

نزد  جوانی  در  که  است  آبادان  شعرای  از  الدیراوی  ابراهیم  شیخ 
علمای دینی این شهر آموزش دید. وی از ضعف درقدرت بینایی 
رنج می برد. او علی رغم مهاجرت به قم جهت ادامه تحصیالت 
اصول  آنان  ونزد  نکرد  قطع  را  آبادان  شعرای  با  ارتباطش  دینی، 
ادبیات را آموخت. پیشرفت او در زمینه شعر به گونه ای بود که در 
اقلیم  میان عرب های  در  جوانی شاعری معروف شد وقصاید وی 
ملی  قصاید  یافت.  شهرت  همجوار  کشورهای  عرب های  و  اهواز 
یافته  رواج  اهواز  عرب  ملت  میان  در  الدیراوی  ازابراهیم  معروفی 
خوبی  به  وی  قصاید  در  اهواز  فرهنگ  و  هویت  به  عشق  است. 
نمایان است. مجموع قصاید ملی شیخ ابراهیم الدیراوی نشان می 
دهد که این شیخ شیعی انسانی عاشق وطن وهویت وملت عرب 
ملی  شهید  رثای  به  شیخ  منصور”  ابو  یا  “خضیر  درقصیده  است. 
عربی می پردازد که حتی باران های شدید سالیان دراز نیز نتوانسته 
است خونش را از دیوارهای شهر محو کند. وی در قصیده “اشک 
نریز مادرم” از تبعیض سیستماتیک علیه عرب ها می نالند و با اتکا 
به  هویت  این  برجسته  خصال  برشمردن  و  خود  عرب  هویت  به 
مادرش می گوید که او مالک و صاحب این سرزمین است و برای 

کسی سرخم نمی کند.

وی در قصیده “تلقینا” از مضیفی )اتاق مهان پذیر( سخن می گوید 
که دست به خود کشی زده تا پای دشمن به آن نرسد و از کانونی 
سخن می گوید که آتش زیر خاکستر دارد و انتظار کسی را می کشد 
که حقش را بازستاند. او در دیگر قصیده اش از آبستن بودن اوضاع 
سخن می گوید که هر لحظه ممکن است منفجر شود و از کارونی 
سخن به میان می آورد که طغیانش بدخواهان را نابود خواهد کرد.

یماه”)نه  “ال  وقصیده  گذشته(  )همچون  اول”  “مثل  قصیده  در 
نشان  را  عربی  سنت  و  فرهنگ  به  شدیدش  اشتیاق  وی  مادرم( 
می دهد. نمادهای نخل و نخلستان، خانه گلی و تفنگ پدر و حوادث 
تاریخی عرب اهواز در ابراز اشتیاقش به هویت وسنت عربی به کار 
ابراهیم روح عظیمی نهفته است، این  رفته است. در قصاید شیخ 

روح را به عنوان مثال در بیت زیر می توان دید:

مادرم، از کودکی با عار و ذلت و سرافکندگی روبرو شدم و اما تن 
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به آن ها ندادم

سراسر قصاید شیخ ابراهیم اهوازی اعتزاز و افتخار به هویت اهوازی 
خویش و تاکید بر عدم تن دادن به ذلت وعدم سازش با فرومایگان 

است.

اشک نریز مادرم! وقت اشک ریختن نیست!

مادرم! ترس بر این مردان عیب است....

مادرم بدخواهان اشک تو را نبینند وگرنه بر زبان آن ها خواهیم افتاد

مادرم در برابر آن ها خوددار باش و با قلبی صبور با آن ها روبرو شو!

مادرم آن ها اگر تو را شکسته ببیند شاد خواهند شد

مادرم من می دانم که مصیبت ما مصیبت بزرگی است

اما بزرگ تر از آن حرف های آنان است

مادرم می دانی چرا این ها با ما دشمن شده اند؟

چون که ما برای آن ها سر خم نکردیم و چاپلوسی آن ها نکردیم

مادرم عیب است بر غیوری که با انسان بی غیرت بسازد

مادرم هر قطره اشکت مایه خوشی دل دشمنان است.

مادرم ظالم هرچقدر که سرپوشی کند زمانه رسوایش خواهد ساخت

مادرم شب ظلم و ستم طوالنی نیست و صبح فرا خواهد رسید

مادرم، از کودکی با عار و ذلت و سرافکندگی روبرو شدم و اما تن 
به آن ها ندادم

   ........

اشک نریز مادرم!

مادرم، ما از اجداد خود آموختیم که چگونه در سختی ها ایستادگی 
کنیم

ما عرب هستیم!

و تاریخ بر افعال اجدادمان شاهد است 

و حمیتی که از سینه اش شیر خوردیم

هرگز نمی پذیرد که یک اجنبی بر ما مقدم شود و حکومت کند

مادرم!

آن ها  با خون  و  است  نگریخته  از رگ های عرب ها  غیرت  هنوز 
آمیخته است

مادرم!

ذلت همچون زهر تلخی است که از گلوی ما پایین نمی رود.

مادرم!

ما اینیم! ما افعی هایی هستیم 

که اگر به خشم بیاییم

دنیا را سیاه می کنیم

و خواب خوش را از چشمان دشمنانمان می رباییم

و زهر به کام آن ها می کنیم!

قصیده »همچون گذشته«

آرزو دارم روزهای رفته دوباره بازگردد

خانه سنگی و یا گلی مزین به چوبهای چندل را دوست دارم

دوست دارم کوخ آرزوهایمان را در آغوش گیرم

بر سبزه دشتها و یا خارها دراز کشم

.....

دوست  را  های سبزش  و دشت  خیرات  اجدادم سرزمین  سرزمین 
دارم

رودخانه مان و ساحل و امواج سبزه اش را دوست دارم

......

با  را  بسترش  و  آنرا خشک کرد  زمانه  مان که غم های  رودخانه 
خاک پر کرد

دوست دارم

خنده های پدرم را دوست دارم

داستان لقاح دهنده نخل ها و ترانه الشگره)بولند( را دوست دارم

به هم خوردن نیزارها و خنده های خوشه های نخل در شب مهتابی

دوست دارم با دستان خودم نخل هایی که پدرم از عمر خود آبیاری 
کرد، سیراب کنم

دوست دارم بازگردم و خاک مشک افشان سرزمینم را ببویم

و با فروند )وسیله برای باال رفتن از نخل( عشق و آرزو و عشرت 
نخل هایم را در آغوش کشم

و به آن ها به گویم ای نخل هایم که در قلبم آتش افکنده اید
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من بازگشته ام گریه نکنید دیگر زمان هجران سررسیده است

با اشک هایم اشک های زردرنگ چون عقیق تان  و می خواهم 
را بشویم

آب به سوی تان روان خواهد شد و شاخه هایتان خشک نخواهند 
شد

.....

نه مادرم

نه مادرم، قسم به دایی ام و قسم به برادری شما من باز نمی گردم

قسم به جدم و صندوقچه سای و به ستاره هایی که به آن ها مزین 
است

قسم به گنجینه جده ام و مهر نمازش و انگشتر درخشانش

قسم به تفنگ پدرم که در وقت سختی او را زمین نزد

قسم به آن قطرات شیر سینه تو که غیرت را به من نوشاند

قسم به پدرم وبشت)عبای مردانه عربی( روشنش و قسم به اسب 
تندرو تر از بادمان

قسم به نشست هایمان در مضایفمان که انسان های خیر را گردهم 
می آورد

قسم به هاون مان و آهنگش که هر شنونده ای را به طرب می آورد

.....

قسم به آن دستی که مگوار را برافراشت و به توپ ها هجوم برد 
)اشاره به واقعه جهاد(

چهار دست وپا به سوی مرگ می خزم و در راه حق حتی اگر تنم 
پاره پاره شود هراسی ندارم

از ضربه ای که به من وارد می شود آه سر نمی دهم، عیب است اگر 
چشمم پلک زند یا اشک بریزد

با زانو نزدن و کمر خم نکردن برای من آتش بسی بهتر از بهشت 
است

نه بهشت رضوان را می خواهم و نه دلسوزی کسی را

بیرون  سرافراز  و  جنگم  می  مالک  با  و  روم  می  آتش  به  سربلند 
می آیم.

مال فاضل السکرانی

از دیگر بزرگان این دوره شاعر بزرگ و سرشناس فاضل سکرانی 
اهواز  اقلیم  اخیر  قرن  شعرای  ترین  از سرشناس  یکی  وی  است. 
است که اهل شهر فالحیه است ودرحال حاضر در این شهر زندگی 
می کند. وی گرچه به شکل مستقیم به عناصر اصلی چالش سیاسی 
اشعار وی درعرصه شعر سبب  ادبی  ثقل  اما  است  نپرداخته  اهواز 
باشد.  برخوردار  وی  همچون  بزرگی  حامی  از  عربی  زبان  تا  شده 
غزل ها وابوذیه های مالفاضل سکرانی حتی در کشورهای همجوار 
اشعار فاضل  اهوازی  افتاده است. هزاران عرب  زبان ها  برسر  نیز 
سکرانی را از حفظ می خوانند و عشق و محبت ها و حزن و اندوه 
وی  اشعار  هرحال  در  می کنند.  بازگو  وی  اشعار  قالب  در  را  خود 
آنجائیکه گرایش شدیدش به آداب و رسوم و فرهنگ عربی وشهر 
ونخلستان را بازمی تاباند، او را در صف هزاران شاعر اهوازی قرار 
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به  اهواز،  به چالش سیاسی  نپرداختن مستقیم  باوجود  می دهد که 
مثبت  نقشی  اهواز  عربی  هویت  از  حمایت  در  غیرمستقیم  شکل 

داشته اند.

عبداالمیر ادریس

خوانندگان  تعداد  بیشترین  که  بود  شهری  آبادان  پهلوی  دوره  در 
این  ترین  سرشناس  از  ادریس  عبداالمیر  داشت.  درخود  را  عرب 
خوانندگان است. از وی ترانه های معروفی به جای مانده است. از 
جمله دیگر خوانندگان معروف این دوره می توان به جبار المعتوق، 
اشاره  و...  حسین  عالوی  صالح،  حمدی  خلف،  یونس  جواد،  سید 
کرد. ده ها خواننده دیگر نیز در این دوره و در شهر آبادان که به 
زبان  به  خوانندگی  به  بود،  معروف  منطقه  در  فارسی سازی  مرکز 
نگه  زنده  حقیقت  در  خوانندگان  این  نقش  بودند.  مشغول  عربی 
داشتن عرصه هنر عربی در برابر هجمه تمام عیار فرهنگ فارسی 
انتشار  برای  بود  ساخته  ای  وسیله  آبادان  سیمای  و  صدا  از  که 
فرهنگ فارسی و فارسی سازی منطقه. این خوانندگان با پی گیری 
با امکانات اندک مردمی در برابر امکانات  خوانندگی و توسعه آن 
عیار  تمام  مقاومت  مثابه یک  به  مرکزی  دولت  فرهنگی  و  مادی 

عمل کردند.

 ۲

ملت  جمعی  حافظه  در  انقالب  از  قبل  سال های  از  که  قصیده ای 
قصیده  این  شاعر  است.  مشداخ  قصیده  است  مانده  به جای  عرب 
بسان چندین قصیده ملی دیگر، ناشناس باقی ماند. این قصیده به 
حادثه رویارویی شماری از مبارزان عرب اهوازی می پردازد که در 
پی توافقنامه الجزایر میان عراق و ایران برسر پایان دادن به نزاع 
های فی مابین، مجبور به ترک خاک عراق شدند. این مبارزان در 
منطقه ای مرزی که در آن کوه مشداخ واقع است با نیروهای مسلح 
آماده ایران درگیر شده و تقریبا همگی به شهادت رسیدند. ترجمه 

این قصیده به شرح زیر است:

زنده باد مردمی که زیربار ذلت نرفتند

زنده باد ملتمان که تن به بدبختی نداد وازسرافکندگی شرم داشت

زنده باد شهر با همت مان و زنده باد مشداخی که هیچ سختی آن را 
نلرزاند )مشداخ محل به شهادت رسیدن شماری از آزادی خواهان 

عرب در نبرد با نیروهای مسلح ایران(

و  ایستادگی کردی  دربرابر سرمای سخت  قرن  نیم  که  ملتی  ای 
قبول نکردی که استحاله شوی

چه تابستان هایی که نگذشت و تو دشت هایت پر از سیل است

دشتی هایی که حاضر نشدند بی آب شوند 

تو بسان رود خروشانی هستی که کسی را یارای گذر از تو نیست

تو بسان کرخه پرهمت و سیل خانمان برکن آن هستی

بیل  و  با داس  فرزندانت  تا  موزر می جنگی  تفنگ  و  با خنجر  تو 
زندگی کنند

....

ای ملت من 

با تو به جنگ برخاستند و خواستند تا نامت را از یادت ببرند

با تو جنگیدند و خواستند تا یادت را از ذهن ها محو کنند

اما تو آن اسب هستی که هرچه راهش طوالنی تر می شود سریع تر 
می رود

شجاعانه فریاد می زنی که نامت “شجاع” است

و کارون پدر و کرخه مادر توست

و اهواز خانه توست 

و من فرزند تو هستم

فرزند آن ملت که تمام عمرش سربلند است

زنده باد ملتم که زیربار ذلت نرفت

زنده باد ملتم که تن به بدبختی نداد و از سرافکندگی شرم داشت

اوایل انقالب

در اوایل انقالب سال 1357 شمسی همراه با باال گرفتن مطالبات 
ملت عرب اهواز و کشتار مردم محمره )خرمشهر( به دست نیروهای 
دولت مرکزی ایران فعاالن فرهنگی در مراکز فرهنگی در محمره 
مردم  میان  عرب  ملی  ادبیات  انتشار  در  سزایی  به  نقش  اهواز  و 
شهرهای مختلف اقلیم اهواز داشتند. قصیده ای که از آن دوره بر 
جوان  شاعر  قصیده  بست  نقش  اهواز  عرب  ملت  جمعی  وجدان 
فقید "نبی نیسی" بود. این قصیده "االغانی" نام داشت. این جوان 
ملی گرا در حادثه رانندگی در جاده آبادان - قصبه جان خود را از 

دست داد. ترجمه این قصیده به شرح زیر است:

ترانه ها ندا دادند که زمین خشک به آب نیاز دارد

و آب تشنه، نیازمند خون است

ما باغیرت عربی مان از راه رسیدیم و خصلت ما آنست که خستگی 
ناپذیریم

ما اسوه ها را به اعال رساندیم.... 

دهراب را بنگر که چگونه سر به دار داد اما تن به ذلت نداد )دهراب 
یکی از رهبران جبهه آزادی بخش اهواز که در سال 1۹64 اعدام 

شد.(
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و بشنو ندایش را که:

ای طناب دار به خود ببال

که یاران در این شب مهتابی به بدرقه من آمده اند

جانم و زندگی ام را به کودکان خرابه ها عیدی بده

من از زمانه آموختم که بر لبه شمشیرهای مرگ چوبیه وار برقصم 
)چوبیه رقص ریتمیک مردانه عربی(

آنگاه که زمین از خون ما سیراب شود، از هر قطره آن خون گلی 
عربی می روید.

دکتر عباس طائی

قصیده دیگری که از آن دوران در خاطره ملت عرب اهواز به جای 
است.  الطایی  دکترعباس  به  متعلق  “محبوبه”  قصیده  است  مانده 
وی استاد ادبیات عرب دانشگاه عبادان )آبادان( بود. وی این قصیده 
را در سال 1۹82 میالدی سرود. تا مدت ها هیچ کس از هویت شاعر 
این قصیده اطالعی نداشت که این امر به خوبی فضای اختناق آن 
دوره را باز می تاباند. در این قصیده، شاعر اهواز را به محبوبه ای زیبا 
تشبیه می کند که اسب سوارانی آن را ربوده اند. در این قصیده شاعر 
به بی تدبیری جامعه می تازد و با تعبیری رسا به همه می گوید که 
ملت عرب نه تنها وطن خود را ازدست داد بلکه چیزهای با ارزش 
دیگری را یکی پس از دیگری از دست داد )ثاری الجرح یولد جرح 
للما عرف تدبیره(. ترجمه نثرگونه بخش هایی از این قصیده به شرح 

زیر است:

ای محبوب من

دلم چون ابری گرفته است اما نمی بارد

و با هر قدم که برمی دارد، راهش دورتر می شود

از کلمه نمی توانم خسته شدم

شب را به امید فجر بیدار ماندم

اگر لحظه ای از خاطرم دور شوی

ترسم آنست که بدخواهی آسیبی به تو رسانده باشد

ای محبوب من

ترسم آن است که مردم به خواب روند 

و نگهبانی باقی نماند

و تنها زوزه گرگان به گوش برسد

......

ترسم آن است که باد خنک بهاران گونه هایت را خشک کند

و نسیم گل هایت را پژمرده سازد

و گسیویت شانه هایت را خسته کند

و ترسم آنست که گرگ ها به تو تعرض کنند

وزمانی از خواب بیدار شویم که تو از دست رفته باشی

از عطر موهای پریشانت سرمست شدیم

وبا نوازش نرم دستانت آرام گرفتیم

و با نام آهنگین تو به خواب رفتیم

اما از میان ما کسی نگهبان باقی نماند

ما کشتی بزرگی هستیم اما صد حیف که این کشتی شکافته شده 
است

محبوبه ام دلم گرفته و بسان آسمان ابری تیره و تار است

تو را دزدانی سوار بر اسب ربودند

در حالی که من شیون کنان وا اسفا می گفتم

کجایند آن مردان که از شب نمی هراسند

کسی نبود تا تو را از دست ربایندگان نجات دهد

محبوبه از دست رفت

و اشک گونه های شهرمان را زخمی کرد

تمنای محبوبه در دل ماند و تمناهای دیگری بر آن افزوده شد

گویا که هر زخم برای انسان بی تدبیر زخمی دیگر می آفریند

.....

ای قلب، دوایی برای درد خود بیاب 

این گونه حیران نمان

به اهل و عشیره ات خبر بده 

شاید مرد باغیرتی یافتی که رگ غیرتش بگیرد و به تو کمک کند

آن که کمر همت ببندد و برای حقش بجنگد به خواسته اش می 
رسد

.......

محبوبه از دست رفت و اشک خانه ها را غرق کرد

با رفتن محبوبه مرغان عشق خوش آواز مردند

و کشتزارهای سبز خانه جغدان و کالغان شدند

بلبالن از سرزمینمان رفتند تا در خرابه ها ترانه ی غم بخوانند
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گل هایمان عطر خود را از دست دادند

و دیگر کسی ریحان خوش بو را نمی بوید

......)متن عربی قصیده برگرفته از وبالگ سوسیانا(

موسی جرفی

از دیگر شعرای معروف این دوره موسی جرفی است. وی اشعار ملی 
زبان و هویت  اهواز و  از هویت عربی ملت عرب  زیادی در دفاع 
آن ها و خواسته های سیاسی آن ها دارد. وی تا به امروز به شعر و 
شاعری ادامه داده و نقش به سزایی در مقاومت فرهنگی ملت عرب 

اهواز علیه هجمه فرهنگی مرکز به عهده داشته است.

احمد کنعانی

در دوران جنگ ایران و عراق، شعر ملی عرب اهوازی تحت تهدید 
چوبه های دار و تیرباران برای مدتی آرام گرفت. در این دوره صدایی 
که فضا را به شکلی دوستانه و مالیم به نقد کشید و از خنده وخوش 
کنعانی  احمد  کرد  استفاده  رساله اش  ابالغ  برای  انسان ها  مزاجی 
طنزپرداز عرب اهل عبادان )آبادان( بود. زبان فارسی و تاثیر آن بر 
زبان عربی مردم در مناطق عرب نشین سوژه غالب طنز وی بود. به 
عنوان مثال او در یکی از طنزهایش ایستگاه را )عیزگاه( می خواند. 
وی در طنزهایش که به واسطه نوارهای ضبط صوت در میان مردم 
متنشر شد ماجرای انسانی روستایی از ساکنان هور را بازگو می کند 
که به اهواز آمده است وهیچ فارسی نمی داند. این روستایی عرب 
معموال برداشتی نادرست از معنای کلمات فارسی که میشنود دارد 
این  عربی  به  تا  می کند  سعی  فارس  مخاطب  با  گفتگویش  در  و 
این  بقبوالند.  نیز  کلمات  آن  گوینده  به  حتی  را  نادرست  برداشت 
رویکرد حکایت از آن دارد که زبان عربی نزد این روستایی عرب، 
بگویند. همچنین وی  او سخن  زبان  به  باید  اصل است ودیگران 
وضعیت نوین شهرها و دیگر مسائل اجتماعی جامعه را به شیوه ای 

طنزگونه به باد انتقاد گرفته است.

همچنین در این دوره باید به نقش اشخاصی اشاره کرد که تمام 
امکانات شخصی خود را جهت پخش محصوالت فرهنگی و هنری 
لشکرآباد،  کوی  در  شمیلی  ناصر  بردند.  کار  به  عرب  هنرمندان 
عبدالزهرا البغدادی در کوی آسیا آباد و سعدون بالم زاده با تکیه 
به امکانات محدود خود به واسطه نوارهای ضبط صوت ترانه ها و 
آهنگ های خوانندگان عرب و همچنین طنز احمد کنعانی و دیگر 
را به شکل غیرمجاز در سطح جامعه منتشر  محصوالت فرهنگی 
بازداشت  امنیتی  نیروهای  توسط  بارها  هنردوستان  این  می کردند. 

شده و مورد بدررفتاری قرار گرفتند.

عراق  کشور  از  که  اهواز  صدای  رادیو  نقش  به  جنگ  دوران  در 
اشخاصی چون ضیا  رادیو  این  در  اشاره کرد.  باید  پخش می شود 
و....  فیصلی  فواد   ، فیصلی  سلسبیل  نیسی،  عوده  خاقانی،  الدین 
فعالیت می کردند. برخی شعرای عرب اهوازی از طریق این رادیو 
به واسطه اشعارشان با ملت عرب ارتباط برقرار می کردند. از جمله 
این شعرا می توان جمعه شرهانی و دیگران را نام برد که اشعار ملی 

می سرودند.

دوران پس از جنگ

در دهه نود میالدی وپس از انتهای جنگ ایران – عراق در سال 
1۹88، همزمان با اجرا شدن چندین طرح توسعه نیشکر و مصادره 
حاشیه  به  آن ها  شدن  وآواره  عرب  کشاورزان  های  زمین  وسیع 
شهرها نوعی واکنش مردمی به این سیاست های دولت مرکزی 
در هنر مردمی نمود پیدا کرد. در این دوره شعر ملی عربی با قدرت 
وارد صحنه شد و پرده از سیاست های غیرانسانی دولت مرکزی 

برداشت.

اشاره  الحیدری  ابوامجد  به  توان  می  دوره  این  معروف  از شعرای 
کرد. شماری از سروده های وی توسط خوانندگان ملی نظیر عباس 
آن ها  معروف ترین  از  شدند.  خوانده  االهوازی  عارف  و  اسحاقی 

سروده “اهلل اکبر یا عرب” و”یردونی ابیعن داری”)از من می خواهند 
تا خانه ام را بفروشم!( است که توسط عباس اسحاقی به ترانه هایی 
ماندگار تبدیل شدند. در این ترانه ها شاعر به نفوذ غریبه ها تا اعماق 
خانه عرب ها و تالش دولت مرکزی برای کوچ دادن عرب ها اشاره 
ایستادگی  آن  برابر  در  تا  می خواهد  اهواز  عرب های  از  و  می کند 

کنند.

که  کرد  اشاره  حیدری  ناصر  به  می توان  دوره  این  شاعرانی  از 
مجموعه شعری “کارونیات” را منتشر کرد. وی در این مجموعه به 
صراحت به رثای شهید جاموسی پرداخت. جاموسی یکی از مبارزان 
عرب اهوازی بود که در راه دفاع از اهواز جان خود را ازدست داده 
بود. ناصر حیدری اشعاری ملی زیادی دارد که آن ها را در اختیار 
خوانندگانی همچون عباس اسحاقی و عارف اهوازی داده و ترانه 
هایی ملی که در دوره پس از انتفاضه آوریل 2005 به شدت تاثیر 
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گذار بودند آفرید. در این زمینه می توان به آهنگ "حمر الچفافی" و 
"هوس وشیل العلم" و"النا وطن" اشاره کرد که از سروده های ناصر 
همچنین  شدند.  خوانده  اسحاقی  عباس  توسط  و  هستند  حیدری 
سروده های "لبیک یا اهواز یا کارون" و "دیره هلی" نوشته ناصر 

حیدری هستند که توسط عارف صیاحی االهوازی خوانده شدند.

حسن عاشور

شاعر دیگر این دوره حسن عاشور متولد سال 1۹68 میالدی و اهل 
فالحیه شهر شعر و شعاری است. وی به محمره نقل مکان کرد 
از آن ها بسیار آموخت.  با شعرای این شهر همراه شد و  و درآنجا 
وی در ابتدا مجذوب شاعر چپ گرای عراقی مظفر النواب شد. به 
همین دلیل اشعار وی روح نقد به خود گرفت و بسان مظفر النواب 
اهل  فردی  نقد کشید. حسن عاشور که  به  را  واقعیت های جامعه 
مطالعه بود و شعر را به زبان های مختلف می خواند پس از مدتی 
شیوه خاص خود در سراییدن شعر را کسب کرد و توانست دردهای 
درآورد.  تحریر  رشته  به  شعارانه اش  زیبای  تصاویر  با  خود  جامعه 
تصاویری همچون نهرهای خشک شده، انسان های منتظر باران و 
چشم به راه آینده بودن انسان ها همگی نمونه هایی هستند از تالش 
عرب  ملت  که  است  سختی  وضعیت  کشیدن  تصویر  برای  شاعر 
اهواز درآن گرفتار شده است و امید رهایی از آن را دارد. وی قصاید 
)بزن  یا مطر"  "صب  دارد. قصیده  متعددی درنقد وضعیت موجود 
باران( یکی از این قصاید است. حسن عاشور در قصیده "الشمال 
والجنوب" با زبانی شاعرانه و لطیف به کسانی که از او می خواهند 
دوستانه  کند،  مهاجرت  شمال  به  و  کرده  رها  را  )جنوب(  وطنش 
بار  نمی تواند در هرخاکی  بسان یک درخت که  شرح می دهد که 
بیاید او نیز وابسته به خاک وطن است و عشق او به وطن بسان 
بیشتر می شود.  زیاد شود درخشش  تاریکی  نوری است که هرچه 
مفاهیمی  با  را  وملی  وطنی  مفاهیم  که  دارد  متعددی  قصاید  وی 
نوین بازگو می کند وتصاویر شاعرانه زیبا را در خدمت این مفاهیم 

مسخر کرده است.

ترجمه نثرگونه قصیده “صب یا مطر” به شرح زیر است:

بزن باران...بزن باران

ببار و زخم های نهر را التیام بخش

از بارش تو در ذهن کشاورزان چه آرزوهایی که نقش نمی بندد

بزن باران که نغمه تو موسیقی نرم است

بزن باران و دخترکی که درکنار سنگ به خواب فرورفته است را 
بیدار کن

ببار تا لحظات عشق شاعرانه وقشنگ شوند

ببار تا قدم های آن مرد که از بیشه گذشته آمده است گلی شود

و کمی به او تخیل وآروز ببخش

بزن باران و زلف دخترکی که در کنار نهر بازی می کند را خیس کن

باران کمی دلسوز باش

حال و روز درختان دل را می شکند

که  خواهد  می  و  توست  عاشق  زمین  که  مسافری  ای  برگرد! 
محبوبش پس از سفری طوالنی او را ببوسد

بزن باران 

تو خود می دانی که آن سال با باریدنت از بوی گل خوشبویت چه 
شاعرانی که سرمست نشدند

بزن باران بزن باران

چندین قصیده حسن عاشور با صدای شاعرانه شاعر جوان اهوازی 
محمد االمیری ضبط و بر روی شبکه اینترنت قرار داده شده است. 
ترکیب عالی موسیقی و تصاویر شاعرانه شعر حسن عاشور تابلویی 

باورنکردنی را در برابر شنونده قرار می دهد.

محمد عامر زویدات یکی دیگر از شعرای این دوره است که نقش 
به سزایی در به هیجان آوردن احساسات ملی جوانان عرب در دوره 
عرب  شهدای  درباره  زیادی  سیاسی  اشعار  وی  داشت.  اصالحات 

اهواز و اعدامی ها و مبارزان تاریخی سروده است.

اشعار  این دوره علی طرفی است. وی  از دیگر شعرای ملی گرای 
نظیر  ملی  خوانندگان  توسط  که  است  سروده  گذاری  تاثیر  ملی 
عباس اسحاقی، عارف االهوازی و غالب االصیل خوانده شده اند. 
وی در رثای شهید غربت محمد شریف نواصری یکی از زیباترین 

اشعارش را سرود.

از جمله شعرای ملی عرب اهوازی در این دوره می توان به علی 
عاید البدوی، مسعود الضبی، ناصر زرگانی، ابوسمیر ناصری، شهید 
االهواز،  ابو  الزهیری، جمعه  التمیمی، حسن  فاطمه  ستار صیاحی، 
خالد خنفری وحبیب مزرعه و..... اشاره کرد. این شعرا به همراه ده ها 
شاعر ملی دیگر مناسبت های مردمی نظیر اعیاد و عروسی های و 
مناسبت هایی جهت  به  را  خوانی  فاتحه  و  تعزیه  ومراسم  میالدها 

انتشار روح ملی و وطن دوستانه تبدیل کرده اند.

وفرهنگی  سیاسی  فضای  در  نسبی  گشایش  اصالحات  دوره  در 
موسسه  چندین  آمد.  بوجود  اندازه ای  تا  اهواز  اقلیم  در  واجتماعی 
فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرهای اقلیم اهواز تاسیس شد. در 
مدت فعالیت چهار الی پنج ساله این موسسات فرهنگی، هنرهای 
دوره  در  کرد.  بروز  جامعه  سطح  در  اندازه ای  تا  وفردی  گروهی 
اصالحات در حدود 25 موسسه فرهنگی عربی در شهرهای مختلف 
موسسات  به  توان  می  موسسات  این  جمله  از  شد.  تاسیس  اهواز 
شروق، احرار و الحورا اشاره کرد. این موسسات فرهنگی توانستند 
کتابخانه های  تاسیس  و  عربی  کتاب های  از  شماری  خریداری  با 
نمایشگاه های  و  )اناشید(  سرود  گروه های  تاسیس  نیز  و  کوچک 
سنت و میراث فرهنگی عربی در چندین شهر و در تهران نقش به 

سزایی در مطرح ساختن هویت عربی در اهواز داشته اند.

موسسه های االحرار و شروق توانستند با تاسیس گروه های سرود 
مختلط دخترانه پسرانه قدمی مهمی در به صحنه کشیدن زن عرب 

اهوازی داشته باشند.
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خیزش فرهنگی درپی انتفاضه آوریل ۲۰۰۵

سروده ها و ترانه های ملی

انتفاضه آوریل 2005 درپایان دوره حکومت اصالح طلبان رخ داد. 
وقوع انتفاضه و سرکوب شدید آزادی خواهان عرب و ریخته شدن 
خون ده ها بی پناه عرب در خیابان های اهواز به واسطه گلوله های 
هنری  و  فرهنگی  فعاالن  بر  شدیدی  تاثیر  امنیتی،  نیروهای 
بودند  جوانانی  هنرمندان  و  فعاالن  این  اکثریت  داشت.  وطن خواه 
که تصمیم برشکستن سکوت وگذر از مرزهای ترس در رویارویی 

باسرکوبگران گرفته بودند.

کوت  اهلی  از  جوانی  اسحاقی  عباس  انتفاضه  حامی  مرد  بزرگ 
عبداهلل است. در اوج روزهای اختناق و سرکوب عباس به واسطه 
ترانه های انقالبی اش علیه جنایتگران حاکم به اعتراض پرداخت. 
وی با خواندن ترانه “اهلل اکبریا عرب” از جوانان عرب خواست تا از 
پای ننشینند و به نژادپرستان اشغال گر اجازه ندهند تا انتفاضه ملت 

عرب را سرکوب کنند. این ترانه به این شکل آغاز می شود:

اهلل اکبر ای عرب ها

غریبه ها و اشغالگران تا عمق خانه هایمان نفوذ کرده اند

دشمنان عزت ما را لگد مال کرده اند وما را به چالش کشیده اند

آه ای مردم بلند همت، آه و هزار آه

دختر آزاده عرب در دست اجنبی اسیر است و ما را ندا می زند.

.....

عباس اسحاقی ده ها ترانه ملی خوانده است. تمامی ترانه های وی 
اهواز و  حاوی مضامینی ملی در حمایت هویت عربی ملت عرب 
عنوان  با  ای  ترانه  وی  جمله  از  است.  اهواز  اقلیم  عربی  هویت 
“یردونی ابیعن داری” )از من می خواهند تا خانه ام را بفروشم( درباره 
عزم نظام اشغالگر حاکم برای کوچ اجباری عرب ها و تغییر ترکیب 
جمعیتی اقلیم اهواز خوانده است. ترانه ای نیز درباره گسترش اعتیاد 
میان جوانان بیکار عرب دارد. وی در سال های گذشته سروده های 
ملی متعددی را خوانندگی کرده و ترانه های وی به واسطه سی دی 
از  اهواز توزیع می شود.  و به شکلی غیرمجاز در میان ملت عرب 

جمله این ترانه ها می توان به نام های زیر اشاره کرد:

عرب،  یا  اکبر  اهلل  وطن،  النا  العلم،  واشیل  هوس  الچفافی،  حمر 
یردونی ابیعن داری، شد حیلک یا ابن االهواز، انا ابحبک سجین، 
قلبی  یا  هلی،  یا  خلصت  روحی  من،  ولد  بالشارع  الطاح  یتیم 

مایحبونک، یمته ترجع، حیاک یا شعبنا الباسل و....

می کند  زندگی  اهواز  عبداهلل  کوت  در  اکنون  که  اسحاقی  عباس 
در مخالفت با دولت مرکزی ایران مرزهای ترس را زیرپا گذاشته 
با این کار سبب شد تا شمار زیادی از هنرمندان عرب اهوازی  و 
بسان وی به شکل علنی به فعالیت علیه نظام بپردازند. به تاسی 
از عباس اسحاقی خوانندگانی نظیر غالب االصیل، جمیل العبودی، 

جنبش  از  حمایت  در  ملی  ترانه هایی  غیره  و  وغیره  کارونی  علی 
مسالمت جوی ملت عرب اهواز خوانند و سیاست های آپارتاید مابانه 

دولت مرکزی را به انتقاد کشیدند.

عباس اسحاقی به همراه دیگر خوانندگان ملی اهوازی نظیر غالب 
االصیل بارها توسط اطالعات بازداشت شده و مورد شکنجه قرار 
گرفتند. این مبارزان عرصه فرهنگ وهنر به هیچ وجه حاضر نشده 
اند تا از اهواز خارج شوند و تاکنون دربرابر فشارهای نظام ایرانی 

مقاومت کرده اند.

االصیل،  غالب  به  می توان  دوره  این  در  ملی  خوانندگان  دیگر  از 
و  عبودی  وجمیل  ولید  ابو  خالد  نیسی،  ابوولید  االهوازی،  ضاحی 

غیره و غیره اشاره کرد.

این هنرمندان مبارز که نظام هیچ فضایی برای فعالیت آنان باقی 
و  عروسی ها  مراسم  نظیر  مردمی  مناسبت  هر  از  است،  نگذاشته 
فاتحه خوانی استفاده می کنند تا سروده های ملی خود را به گوش 
جوانان عرب برسانند. عالوه بر این، در سال های اخیر و به منظور 
مقابله با هجمه فرهنگی مرکز علیه هویت عرب اهوازی وایستادگی 
در برابر موج فارسی سازی منطقه، جوانان عرب همراه با خوانندگان 
ملی بسان عباس اسحاقی و دیگران به دشت و بیابان های اهواز 
حضور  بدون  را  خود  هنری  مراسم  درآنجا  و  می شوند  رهسپار 
سرکوبگران جمهوری اسالمی بر پا می دارند. اخیرا نظام نژادگرای 
جمهوری اسالمی ایران این اقدامات را نیز تحمل نکرده و در یک 
در  دشتی  در  عرب  جوانان  جشن های  از  یکی  به  نظیر  کم  اقدام 
اطراف شهر حمیدیه یورش برده و بیش از دویست جوان و نوجوان 

عرب را بازداشت کرد.

مراسم تشییع پیکر شهدای عرب

از دیگر نتایج مثبت انتفاضه آوریل 2005 در عرصه فرهنگ و هنر 
شاعر  جوان  ده ها  است.  جامعه  سطح  در  بی لفافه  ملی  شعر  رواج 
دادند  قرار  وسیله ای  را  اهوازی  عرب  شعر  مختلف  ابواب  اهوازی 
برای حمایت از انتفاضه ملت عرب و دفاع از خواسته های برحق این 
ملت. شاعران جوان عرب مراسم عروسی ها را به یزله گاه هایی برای 
اشعار ملی خود مبدل ساخته اند. همچنین مراسم فاتحه خوانی ها نیز 
از  ناشی  اندوه های  و  عرصه مطرح شدن خواسته های ملی و درد 

سیاست های غیرانسانی دولت مرکزی شده است.

نکته جالب این است که با وجود اینکه جمهوری اسالمی مزدوران 
اما  است  زده  جا  عرب  مردم  میان  گسترده ای  سطح  در  را  خود 
نیفتاده است  کارگر  این مزدوران  و غیرمستقیم  تهدیدات مستقیم 
برجای  اهوازی  ملی  روح  نشر  از  اهوازی  عرب  پرشور  جوانان  و 

ننشته اند.

در همین راستا تشییع پیکر فعاالن سیاسی و مدنی اهوازی که به 
شیوه ای توسط نظام به قتل رسیده اند به مناسبت هایی فراموش 
تجمع صدها  به  می توان  زمینه  این  در  است.  تبدیل شده  نشدنی 
جوان عرب اهواز در مراسم عزای بزرگ مرد انتفاضه آوریل 2005 
محمد نواصری که در هلند به شکل مشکوکی جان خود را از دست 
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عرب  جوانان  شهید  این  فاتحه خوانی  مراسم  در  کرد.  اشاره  داد، 
شعرهایی بیاد ماندنی در رثای این شهید وطن سردادند.

از جمله این اشعار می توان بیت های زیر را ذکر کرد که سروده 
علی طرفی هستند:

هزاران بار بر سر قافیه ها گل نهادم 

و هزاران بار جامه بیت القصید را دریدم

و در عزای جوانانی که برای ملتشان شهید شده اند، نشستم!

   ای زمین به استقبال جوانی بیا که 

یا وطنش به فروش  اهانت قرار بگیرد  تا ملتش مورد  قبول نکرد 
رسد

از  فله ای جوانان عرب در سال های پس  اعدام های  آغاز  از  پس 
2005، جوانان عرب اهواز به شهرهای مختلف اهواز سفر می کردند 
نژادپرستان  دست  به  که  عربی  شهیدان  خانه های  برابر  در  و 
مرکزگرای حاکم اعدام شده اند، به شعرخوانی می پرداختند. مضمون 
و  عرب  شهیدان  افعال  و  کرده ها  به  افتخار  از  سرشار  اشعار  این 
از اشغال  تاکید بر ادامه راه آن ها تا آزادی کامل سرزمین االهواز 

نژادپرستان باستان گرا است.

ستار صیاحی شاعر ملی عرب اهوازی است که در سال 2012 به 
به واسطه سم ترور شد. در تشییع  دست رژیم جمهوری اسالمی 
پیکر ستار بیش از چند هزار نفر شرکت کردند و با شعر و ادب عربی 
فداکاری های ستار را برشمرده و بر ادامه راه وی تاکید کرده و با 
وی عهد بستند تا اهواز در بند را آزاد کنند. یکی از شاعران حاضر 
در تشییع شعر حماسی "وطنی االهواز العربی" را برای صدها نفر 

قرائت کردند و جوانان عرب با یزله های پرشورشان هیجانی وصف 
ناپذیر را در دفاع ازعرب بودن اهواز خلق کردند.

شعر ملی و یزله عربی

به خوبی  امری  این  اند که شعر دیوان عرب است.  از قدیم گفته 
دلیل وجود ده ها شاعر ملی عرب اهوازی را روشن می سازد. ده ها 
در حمایت  را  بی شماری  ناشناس قصاید  و  شاعر جوان سرشناس 
انتفاضه و دستاوردهای معنوی آن ابداع کردند. این شاعران جوان 
از هر فرصت اجتماعی استفاده کرده و در خوشی ها و در حزن و 
اندوه ها به خواندن قصاید و ابیات خود مبادرت ورزید و روح ملی 

عربی اهوازی درمیان جوانان عرب گسترانده اند.

عالوه بر شعرای ملی که در دوره پس از جنگ تا به امروز فعالیت 
دارند، شعرای جوان دیگری نیز وارد عرصه شده و اشعار ملی بی 

شمار دیگری سرودند.

اهوازی است. وی  ناصری یکی شعرای جوان ملی عرب  رمضان 
مرکزی  دولت  توسط  اهواز  عرب  ملت  های  دارایی  غارت  درباره 

چنین می گوید:

از من می پرسند که دشمن از ما چه ربوده است

درپاسخ هرآنچه دشمن ربوده است را یکی یکی بر می شمارم

قصد آن دارم که آتش به جانم زنم 

و دارایی ها و ثروت هایمان را در آغوش کشم و با خود بسوزانم

وی همچنین در زمینه عشقش به اهواز چنین می سراید:

با خدا سوگند که به هیچ وجه فراموشش نمی کنم
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و با صدای بلند فریاد می زنم

جانم فدای مردم خوبم و جانم فدای اهواز عربی که روحم با آن 
آمیخته شده است، باد 

همچنین می گوید:

روح من در دشت های تو بسان گلی می ماند و وجودم در خاکت 
ریشه دوانده است

دشمنان به من می گویند که به زور تو را رها کنم و ترک ات کنم

من با تو زنده هستم و تو را فراموش نمی کنم.

گمان می کنم که خداوند رحمان گل وجودم را از خاک تو گرفته 
و مرا آفریده.

صیاحی  ستار  شهید  به  می توان  دوره  این  جوان  شعرای  دیگر  از 
هرچه  صراحت  با  را  ملی  مفاهیم  جوان  شاعر  این  کرد.  اشاره 
چندین  وی  می ساخت.  مطرح  مختلف  مناسبت های  در  تمام تر 
با  گرفت.  قرار  و تحت شکنجه  بازداشت شد  اطالعات  توسط  بار 
وجود تهدیدات اطالعات وی به فعالیت ادبی خود ادامه داد. ستار 
صیاحی سال 2012 به شکل مشکوکی جان خود را از دست داد. 
فعاالن عرب اهوازی معتقد هستند که ستار در دوره بازداشت توسط 
اطالعات مسموم شده است و پس از خروج از زندان و در نتیجه 
تاثیر سم، جان خود را ازدست داده است. از جمله اشعار این شهید 

شعر زیر است:

ارزش ها با جانم آمیخته شده و درخونم جاری هستند

اگر ذکر اهواز به میان آید احساس می کنم که دردهایم شفا یافته 
است

از عشق اهواز به هیچ وجه دست برنمی دارم

و از مرگی که درآن سربلندی هست ترسی ندارم. 

بررسی کلی

بررسی جنبش فرهنگی ملت عرب اهواز در مراحل مختلف توسعه 
که  می دهد  نشان  گذشته،  سال  نود  طول  در  اجتماعی  و  سیاسی 
در  هرکدام  خوانندگان  و  موسیقی  اهل  و  ادبا  و  وشعرا  هنرمندان 
دربرابر  ملی  یا  قبیله ای  روستایی،  یا  شهری  اجتماعی  چارچوب 
و  وفرهنگ  هویت  علیه  ایران  مرکزی  دولت  فرهنگی  هجمه 
و  ادیب  و  شاعر  صدها  کرده اند.  مقاومت  ملت  این  دارایی های 
هنرمند عرب بی نوا و به حاشیه رانده شده از سوی سیستم حاکم، 
و  مردمی  و  فردی  محدود  امکانات  و  وطن  به  عشق  به  تکیه  با 
چندانی  مادی  ارزشی  که  سازی  دست  موسیقی  آالت  به واسطه 
و  صداوسیما  آبادان  در  که  رفتند  رژیمی هایی  با  مقابله  به  ندارند 

از  را  تا هویت عربی  تاسیس کردند  فارسی  زبان  به  رادیو  چندین 
فقیر و بی بضاعت در  این هنرمندان  ایستادگی  راز  برکنند.  ریشه 
برابر دستگاه تبلیغاتی عظیم مرکز و توفیق آن ها در این رویارویی، 
باز  به هویت و فرهنگ خودی  اهوازی  ایمان هنرمندان عرب  به 
می گردد. همچنین از دیگر عوامل موفقیت هنرمندان بی نوای عرب 
می توان به روح انسانی نهفته در هنر آن ها جستجو کرد درحالی که 
دستگاه تبلیغاتی مرکز مبتنی بر ایده هایی غیرانسانی و نژادپرستانه 
است و از رسانه های این دستگاه تبلیغاتی چیزی جز اهانت و تحقیر 
عرب پخش نمی شود. ایستادگی بی نظیر ملت عرب در برابر طرح 
دیگری  مهم  عامل  به  حاشیه  علیه  مرکز  فرهنگی  یکسان سازی 
نیز بسته است. این عامل، پیشرفت و همراهی هنرمندان عرب با 
تغییرات حاصله در دوره های مختلف و دگرگونی مضامین و افکاری 
است که اشعار آن ها با خود به همراه داشته است. هنرمندان عرب 
مرحله قبیله ای را پشت سر نهادند و به تآسی از عرصه سیاست وارد 
مرحله ملی شدند و با باالگرفتن مطالبات ملت عرب در انتفاضه 15 
آوریل 2005 این هنرمندان نقشی به سزا ادا کردند. ورود شعر نوی 
عربی در عرصه شعر عربی اهوازی به واسطه شاعرانی نظیر حسن 
و  غیره  و  پسران  و  دختران  مشترک  هنری  کارهای  بروز  عاشور، 
غیره نویدبخش استمرار پیشرفت و توسعه شعر و ادب و هنر عرب 
اهوازی دارد و حکایت از همراهی هنرمندان عرب و آمادگی آن ها 
آن  آتی است که محتمل است طی  مراحلی  در  نقش  ادای  برای 

حمله به هویت ملت عرب اهواز ادامه یابد.
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دانوشْت: بلوط  

شعر مادران  
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پهناورترین عرصه ی جنگلی  نظر مساحت،  از  زاگرس  جنگل های 
جنگل ها  این  غالب  درختی  گونه ی  می شوند.  محسوب  ایران 

»بلوط« است.

اندازه ای درشت تر  و  میوه های سخت پوست  با   درختی ست  بلوط، 
از فندق که به صورت تکی یا چندتایی در کالهک های سبزرنگ 
قرار می گیرند. عمر درخت بلوط چیزی میان پانصد تا دو هزار سال 
تخمین زده می شود. این درخت عظیم الجثه که به خاطر مقاومِت 
نواحی  مردمان  درذهن  استقامت  نماد  به  حیات،  و سرسختی  باال 
تنه  نظر قطر  از  و  پنجاه  تا  ارتفاع  نظر  از  بومی مبدل شده است، 
به سه متر نیز می رسد. مردم زاگرس نشین، به علت دشواری های 
معیشتی دیرینه و بسیارشان  به خاطر استقامت و سرسختی برای 
بوده اند؛  هم سرنوشت  بلوط  با  دیرباز  از  ماندن،  زنده  و  برقراری 
همچنین در روزگارانی این درخت تنها امکان، پناه و آغوش گشوده 
برحیات  فالکت بار مردم این نواحی بوده است. روزگارانی نه چندان 
قید  در  پای صحبت سالخوردگان هنوز  دور؛ آن چنان  که نشستن 
را  غریبشان  و  زیست مشقت بار  از چگونگی  تصاویری  نیز،  حیات 
بر صحنه ی خاموش و انکارگر تاریخ این سرزمین، ترسیم می کند؛ 
تمنای  و  مرگ  ممتد  روزگاران  و سکوت،  قحطی  ممتد  روزگاران 
و  مادی  حیات  عمیق  خوردن  پیوند  روزگاران  باالخره   و  زندگی 
میان  »دا«  روایت  با  درخت.  این  با  زاگرس نشین  انسان  معنوی 

بلوط  و موقعیت  از جایگاه  به درکی  تا  بختیاری می رویم  مردمان 
نزد گروهی از مردمان زاگرس برسیم.

وقتی از دا درباره ی بلوط می پرسم، ابتدا مدتی ساکت می ماند. انگار 
در یک همزمانی شدت یافته و بهت آمیز فرو می رود. بی اینکه چیزی 
بگوید، کامال واضح است که آلبومی از تصاویر رها شده در زمان، بر 
دیوارهای مغزش در حال ورق خوردن است. تصاویری که نمی داند 
روایت مرگبار کابوس است یا سیلی های هستی بخش بیداری! رد 
انگشت خشک زمان بر صورتش، چنان تاریخ پیچ  در پیچی را رقم 
زده است که کمتر زباِن بصری این زمانی، قادر به درک، ترجمه و 
لبخند می زند و گویی  بازگویی آن است. در همزمانی خود گاهی 
جوان می شود؛ گاهی آه می کشد و به اندازه ی همه ی زنان زاگرس 
مچاله می شود. در این میان به بعضی از تصاویر روزمره که می رسد، 
نفس حبسش را رها می کند و تقال می زند تا روزنه ای رو به حال و 
به من بگشاید؛ پس گویی به خودش نهیب می زند: باور کن عبور 
را! از همین نقطه بیرون بیا! در »ادامه« قدم بزن! یاد پرسش من 
می افتد و نگاهم را می بیند که به دهان نیمه باز و همزمانش خیره 
مانده است! هردویمان می دانیم که به وقت پرسش، از میان جهان 
نامحدود پاسخ های همزمانی، تنها نقاط  روزمره می توانند از دلش 
بزنند.  نقش  پرده های حلقومش  بر  را  بیایند و خطوط صدا  بیرون 
از  دهان  و  می گیرد؛  عبور  اجازه ی  تبدیل،  حال  در  نقطه ای  حاال 

»دانِِوشت؛ بلوط«
متن، شعر، طرح: آیدا پایدار



176

سکوِن پیچیده ی همزمانی و تعلیق، در جنبش روایات محتوم طی 
شده، به ترجمه ای کرانه می گیرد و گشوده می شود:

»یاِدس ِوَخیر! ُهوا که ری ِو سردی اینِها وا ُتُرنج بیامرزُی اَوِرُشُم 
ناُزُک ُدرَگل ایَرهدیم ُکه سی بَلیط َورچینی. چه ُوالیی چونو حرف 
ایَزیدُم  ایَخنِدهسیم و ایَخنِدهسیم تا بی جون اَیویدیم؛ چه ُوالیی 
بَلیط  ُتندُتند  ایَخردیم َیک دی هیچ ُدنگ نیُدویم و غیرزا  اما،  َکم 
َجم ایِکردیم! چه ُوالییُ وسکی ُخمون بَلیط بِچینیم؛ چه ُوالیی َهم 
َبلیطا ُخسون ایریِسستِن پا ِدَرهدا! چه ُوالیی کورَگل ِو دیر بَلیط ِور 

ایدان َطَرفمون اَنِکال سی َهشاره و بوزی...

یه  تا  ایِکردن  َدهس  َدهس  خورده ای  یه  داشتِن  رفیق  که  اونون 
گوشه ای ِخلَبت گیر بیا.  گاه نََفریسونَم که چی مو ِو َهمو ُکچیری 
نُم نان بی َسرسون اَر بَلیط بَِخردُ تپ َسرسونَم نَُوسکی َسر بُلند ُکنِن 

بِنَیِرن...

به همراه  به سردی می گذاشت،  یادش بخیر! هوا که رو  )ترجمه: 
ترنج خدابیامرز و آویشن و نازک و دختران دیگر برای جمع آوری 
بلوط به کوه می رفتیم. گاهی آنقدر می خندیدیم و می خندیدیم تا 
با یکدیگر بگومگو  البته به ندرت،  بی جان می شدیم؛ گاهی هم 
بلوط  تند  تند  می کردیم و بعدش دیگر چیزی نمی گفتیم و فقط 
درخت  از  را  بلوط ها  خودمان  بایستی  می  گاهی  می کردیم!  جمع 
بچینیم؛ گاهی هم بلوط ها خودشان پای درختان ریخته شده بودند! 
بلوط  از دور سمت دختران  بازی،   و  برای شیطنت  گاهی پسران 

پرت می کردند...

کسانی که معشوق و رفیقی داشتند، کمی این دست و آن دست می 
کردند تا خلوت شود و کسانی چون من که از کودکی اسم مردی 
را به نامزدی بر رویش گذاشته شده بود، اگر بلوط به سرشان هم 

اصابت می کرد نمی بایستی سرشان را بلند کنند و نگاه کنند.(

دا آهی می کشد و جرعه ای از چای سرد مقابلش را سر می کشد که 
ادامه دهد و من پیش دستی می کنم و می پرسم:

دا ُرسی خومونیم!  هیچ اَوی بی که تَم ِو یکی خوشت بیا؟

)ترجمه: دا راستی خودمانیم! هیچ پیش آمده بود که تو هم از مردی 
خوشت بیاید؟(

دا سرخ می شود و استکان چای سرد را به زور در دستش کنترل 
می کند؛ با حالت عصبانیت ساختگی  به تندی جمله ای مثل شلیک 

گلوله از دهانش می پرد:

ُدَوراَی! ُتفوم ِوت با! ایگی چه؟

)ترجمه: ای دختر! خجالت بکش/ تف برتو! چه می گویی؟(

همان  از  کند.  پنهان  را  خود  دارد  سعی  لبخندی  عصبانیش،  ته 
نقطه ی رو به پنهانی وارد می شوم! با قهقه ای سعی می کنم برش 

گردانم و نرمش کنم؛ اصرار می کنم:

بوگو دی دا! چه َعْیو داره؟ َهموسونا که ایَرهدی سر اَو یا بَلیط چینی 
و... هیچ یِکیَنم دیدی بی که دلت بلَرسه؟

برای  که  وقت هایی  دارد؟  عیبی  چه  خب  دا!  دیگر  بگو  )ترجمه: 
آوردن آب می رفتی یا برای بلوط چینی و... هیچ با دیدن کسی شده 

بود که دلت بلرزد؟(

 لبخند دا در پوشش آهی ممتد ظاهر می شود و همچنان که ابروانش 
در حسرتی باال می روند، پوست چروک خورده ی دور چشمانش باز 

می شود. زیباتر می شود و می گوید:

ها دا پَه نَبی؟ اما چه فاِده؟ َدین َمم نا روزگاره! ُوسکی َسر بَُونُم لَُم 
بُِگَدرُدم. چه فاِده که چه مین دل آدمه  ُمو  َهرچی َهم هو بوگود، 
وقتی هیچ َسِرس ورداشته نیبو؟ اما دا ُشکر! تَن خوتون سالُم! دی 

ای چیا ُگَدشتِن َرهد...

)ترجمه: خب دا بله، مگر نبود؟ جرم دل تباه شده ی من هم پای 
هرچه  هم  او  و  بیاندازم  پایین  را  سرم  می بایستی  است!  روزگار 
می گفت من تنها بگذرم. چه فایده که در دل آدمی چه می گذرد 
تن  ُشکر!  دا  اما  باشد؟  داشته  ثمری  وقت  هیچ  نیست  قرار  وقتی 

شماها سالم! دیگر این چیزها گذشته است و رفته...(

پایان پاسخ دا حاال منم که  تالش می کنم به نقطه ی قبل برگردم! 
به نقطه ی گریز پنهان گر! تقال می کنم آه عمیقم را پنهان کنم و با 
لبخندی تصنعی بر لبانم وضعیت را عادی جلوه دهم؛ همچنان که 
نوعی احساس پشیمانی و عذاب به دیواره های دلم لگد می کوبد! 
با چند شوخی ظاهری سعی می کنم رشته ی بحث را برگردانم به 
همان نقطه ی روزمره ای که خود دا انتخاب کرده بود؛ پس دوباره 

در مسیر بلوط ادامه می دهد:

 آقا چه کار ُدرُی سی بَلیط َورچینی، َهمبوُن گونُی کیسُن هرچی بی 
زی ُپر ایِکرُدم ایَزیُدم دیم َخر ایَورَگشُتم مال...

پوس  ُرنُجک  وا  اول  پاسون.  اینَِشهسیم  ایِرهدیُم  ایِوردیم   بَلیط 
روز  دو  ُوسکی  بَکنیم  َجفتسون  که  ُیو  سی  اُسو  ایَکندیم.  بَلیطان 
بریزیمسون زیر اَفَتو تا خوه ُحشک اَِون. دیندا ایُبردیمسون َسر اَو 
ایِوالندیمسون تا َجفتسون  بَِکهنه. دونی خو َجفت تَهل تَهل، چی 
دیم ماره. َکس نََتره بُخوره باَل مجبور بو سی درُد َدوا َمیده ای چی. 
که  بی  ُچنو سخت   . ایِکردیم  راس  َمشکول  َمشُک  َجفت  وا  ایما 
َمشکول پوس ایِورد، ُکُلفت اَیوید مین اَو َجفتی. یا هم واس ِرشَتنان 
َکنی  َجفت  بعِد  بگه  جونم سیت  ُقولی.  گلیُم   ایِکردیم سی  رنگ 
باز بَلیطان پهن ایکردیم تا ُحشک اَِون که ِو بَردَهر بَاریمسون. اما 
نَواسکی چونو بَاریمسون که چی آرد گندم بیَاِون. واسکی یه خورده 
ای دون دونی بیا زیر َدهس که بیَاِوه َشرینسون بکنیم. چینا تا َهنی 
ِشرین نَویده بُون ِوس ایِگن َجفکه. اَو جوش ایِرهدیم مین َجفکه 
تا  ثَهله و  ایِرهدیِمس مین  اَیوید؛ دیندا  ایَزیدیِمس َیک چی َحمیر 
سه َشو ثَهله انه وا بَلُگ ِجاللَتی و ُپتو ُو ُهوُن ُیون ایَورَخونیدیم تا 
ِشرین اَوه. بعِد سه َشو واِزس ایِکردیُم ایِشِرنیدیِمس تا خوه جا بَُونِه. 
َحال دی َکلگ اَماده اَیوید. اَر بُُخوی سی دینداتَر هم َضفتس کنی، 
اما ُمچه ها ُکچیُر؛ چی کشک یه خا پَهنِس  مچه مچه اس ُکنی 
ُکنی اینیس زیر اََفتو تا ُحشک اَوه. دی تا هرچی بُُخوی َهی ُدریس. 
اما اَر بُُخوی ِوس نون بپزی باز ُمچه ُکچیر ُکچیر ِگهری، و تیر پهن 

کنی واس نون بَلیطی سر تَش تَِوه پَزی.

)ترجمه: خالصه که می گفتم... زود همیان و گونی و کیسه)هرچه 
که بود( را پر می کردم، االغ را حرکت می دادم و به ده برمی گشتم. 
با  ابتدا  می نشستیم.  پایشان  و  می ریختیم  می آوردیم،  را  بلوط ها 
کاردکی به اسم »ُرنُجک« پوست بیرونی بلوط ها را جدا می کردیم. 
بعد برای اینکه »َجفت« بلوط ها را نیز جدا کنیم، می بایستی دو روز 
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آن ها را زیر آفتاب پهن می کردیم تا خوب خشک شوند. بعد بلوط ها 
را کنار آب می بردیم و می-ساییدیم تا جفت آن ها جدا شود. حتما 
از  مار! کسی نمی تواند  ُدم  است؛ مثل  تلخ  تلخ  َجفت  می دانی که 
َجفت بخورد مگر مجبور باشد در مصارف دارویی و درمان بیماری 
و  مشک  َجفت  با  ما  کند.  استفاده  آن  از  معده  بیماری های   مثل 
آماده می کردیم. َجفت چنان سخت  را  مشکول)مشک کوچک(ها 
مایع  در  و  می آورد  دیگر  پوستی  آن،  در  گوسفند  پوست  که  بود 
الیاف جاجیم و  از َجفت در رنگرزی  اینکه  یا  ُکُلفت می شد.  َجفت 
قالی و.. استفاده می کردیم. جانم برایت بگوید، بعد از اینکه َجفت 
اصلی بلوط ها را جدا می کردیم دوباره آن ها را پهن می کردیم زیر 

آفتاب تا خشک شوند و با بَردهر)آسیاب سنگی کوچک( 
خوردشان می کردیم. اما نمی باستی به قدر آرد گندم خورد 
و پودر می شد. می بایستی کمی حالت دانه دانه می داشت 
که با ناخن لمس شود. چون تا خوب شیرین نشده باشد، 
به این پودر جفتکه می گوییم. کمی آب جوش در جفتکه 
می ریختیم و از آن خمیری می ساختیم. بعد خمیر حاصل 
شده را در ثَهله)ظروف سبد مانند مخصوص( می ریختیم 
و روی آن را با برگ و پارچه های پشمی کهنه و پتو و... 
به مدت سه روز می پوشاندیم. بعد از سه روز درش را باز 
می کردیم و خمیر را خوب ورز می دادیم تا جا بیافتد. حاال 
دیگر »َکلگ« آماده شده بود. اگر می خواستیم برای بعدتر 
هم از آن استفاده کنیم از آن گوله گوله ی کوچک جدا 
می کردیم و شبیه کشک کمی پهن می کردیم؛ زیر آفتاب 
با  اگر هم که می خواستیم  تا خشک شود.  می گذاشتیم 
پهن  چوب  با  را  گلوله ها  کنیم  درست  بلوطی  نان  آن 
می کردیم و بر تابه های بزرگ روی آتش می گذاشتیم تا 

نان های کوچک بلوطی پخته شوند. 

به اینجا که می رسد دوباره حرفش را قطع می کنم:

 -ایُگم دا پَه َمر اوسو گندُم جو نَبی؟)ترجمه: راستی مادر،  
مگر آن زمان گندم و جو نبود؟(

- َهی دا پَه گندُم و جو مال اونون بی که ِزمینِس داشتِن. 
چی داشتِن.

بود که  مال کسانی  و جو هم  گندم  مادر،  ای  )ترجمه: 
زمینش را داشتند. مالی داشتند.(

 -پَه تو ُخو ایگی ِزمین ناشتیم اما ایَرهدیم سر َغهله ها 
حوش َورچینی. پَه َهمو حوش گندُم جوهایی که ایَورِگدین 

ُچواسون ایِکردین؟

اما تو که می گفتی سر غله ی دیگران می رفتید و خوشه  )ترجمه: 
چینی می کردید. پس همان خوشه های گندم و جو را چه می کردید؟(

 - اونون که جمع ایِکردیم ایِوردیم راِسسون ایِکردیم که بِدیمسون 
جا چی دیه ای. پَه پیلمون ُکجه بی؟ چیمون ُکجه بی؟ چه ُوالیی 
که دی َغلِوه دلمون ایهخواس نون گندُم جو بخوریم یه نیته ای ِو 

آردا ایَورِگدیم سی ُخومون که بزنیم َقه آرد بَلیط. 

آماده و مبادله  تا  )ترجمه: آن ها را که جمع می کردیم، می آوردیم 
کنیم با چیزهای دیگر. آخر پولمان کجا بود؟ دارایی مان کجا بود؟ 

فقط گاهی که دیگر خیلی دلمان گندم و جو می خواست مقداری از 
آرد خوشه چینی را بر می داشتیم تا قاطی آرد بلوط و خمیر نان مان 

کنیم.(

  - بَلیط ُخو بد نی َچن ُوال که  پِسپِسو ِکی سیمون َخردیم؛ َدولِه 
َمندونم اوسو حتما گاه وقتی ایخردن ها؟ 

)ترجمه: ولی بلوط که بدمزه نیست چند باری که برایمان کبابی اش 
گاهی  نیز  داران  مال  زمان  آن  حتما  خوردیم.  و  کردی  درست  را 

می خورند دیگر؛ نه؟(

- َهی دا بَلیط خو! اما ایما َغیره بَلیط ایَخردیم. ُوال تا َهمو َهی یاُدِمه 
َدولِه مندون َغیِرزا بَلیط َجم ایِکرِدن سی بُزَگُل گاَیلسون؛ ایما جمع 

ایِکردیم سی خومون و نونمون.

 )ترجمه: ای دا بلوط که خوب! اما ما فقط بلوط می خوردیم و هرچه 
به یاد می آورم آن ها بلوط را برای بز و گاوشان جمع می کردند؛ ما 

جمع می کردیم برای خودمان و نان مان.(

انگار دهانش در طعم جوانی  بلوط حرف می زند  از  دا هنوز وقتی 
کلگ  ُمشتی  کیسه ها  از  می رود  می افتد.  آب  به  سختش  هرچند 
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بیرون می آورد و با اشتها توی دهان می گذارد و می مکد. هر بار به 
طرف من هم این کلگ ها را کشیده است. گاهی بر می دارم و بو 
می کنم گاهی هم همراهی اش می کنم با ذره ی کوچکی در دهانم. 
به  را  همیشگی شان(  کلگ)غذای  که  اولی  دفعه ی  راستش  اما 
دهان گذاشتم به وقت دل پیچه و بیماری بود. مادرم با اطمینان به 
شفابخشی بلوط، یار دیرینه اش، دانه ای کلگ به دهانم گذاشت. از 
طعم کلگ شوکه شدم. نتوانستم در دهانم نگه اش دارم چون دقیقا 
دهان  توی  ِگِل خشک شده  از  که سرانگشتی  این می مانست  به 
است!  ِگل  این که  گفتم: »دا  قیافه ی درهم  با  بعد  باشم.  گذاشته 
اشتباه نمی کنی؟« سوال مرا در مورد اشتباهش با قهقه پاسخ داد. 

حق هم داشت. به این می مانست که کسی حاال بگوید مطمئنی 
اطمینان  خوردم.  دوباره  زور  به  را  کلگ  خوردنی ست؟  لواش  نان 
مادر کامال برحق بود. بعدها  در وقت بیماری های دیگر، من هم با 

توصیه های مادر دست به دامن بلوط شدم و باز نتیجه داد.

برگ و چوب و تمام اجزای درخت و میوه ی بلوط چنان خاصیت 
استقامت و بخشندگی مردمان  معلم  تنها  نه  این درخت،  دارد که 
فقیر زاگرس، که طبیب دلسوز آنان نیز بوده است؛ برای بند آوردن  
انواع خونریزی، برای درمان عفونت های رحم زنان، برای ضدعفونی 

و جرم لثه، درمان اسهال و استفراغ، درمان زخم معده، سرفه های 
شدید، اگزما، بواسیر، ورم شکم دام ها بر اثر مسمومیت، برای جوش 
خوردن و تمیز نگه  داشتن زخم،  ضدعفونی چشم با سرم های محلی 
دیگر  خاصیت های  و  چشمی  بیماری های  گلمژه ،  درمان  بلوط، 
درمانی بلوط؛ و این ها  درکنار ویژگی های آموزنده ی ُخلق و حیات 
این درخت، باعث بر انگیخته شدن  احساس قوی قدردانی و تعلق 
در مردم فقیر این نواحی شده است، که هیچ همراهی به جز همین 

درخت در طول سالیان خود نداشته اند.

 بی شک دا هم یکی از همین مردمان است که همیشه با عشق 
بسیار  دا  بی شک  می برد.  نام  درخت  این  از 
جنگل-های  بداند  اگر  شد  خواهد  ناراحت 
بلوط ظرف چند سال به  نصف مساحت خود 
رسیده اند. بی شک احساس می کند کوهی که 
به  مادرانشان  و  پدران  و  تولد خودش  بدو  از 
بودند در حال  آموخته  از آن  و  داده  آن تکیه 
درختان  همان  بداند حتی  وقتی  است  ریزش 
و خشکی شده اند.   آفت  دچار  مانده هم  باقی 
آفت های  که  می افتد  اتفاق  زمانی  خشکی 
آفت  و  می گیرند  را  درخت  گریبان  چوبخوار 
درخت  که  می شود  ایجاد  زمانی  چوبخوار 
نیز  درختان  ضعف  در  باشد.  شده  ضعیف 
عواملی همچون افزایش ریزگردها، کم بارانی 
زراعت  شهری،   پیش روی های  خشکسالی،  و 

در زیر اشکوب جنگل و... دخالت دارند.

در همراهی این نوای مرگبار، زاگرس نشینان 
با فغان بلوط دوباره گاگریو)مرثیه( می خوانند. 
اما  زمین می چرخد  و  است  کرده  تغییر  زمانه 
زمانه-داران توافق کرده اند که این مردمان را 
و  الل  و  متوقف  فالکت،  و  فقر  تاریکی  در 
گرسنه نگه دارند. فرزندان اینان نیز آرزو دارند 
بدانند  ببینند،  بروند،  دانشگاه  بخوانند،  درس 
نمی گذارد  دیوانه چیست که  این جهان  توی 
آفتاب شادی دمی هم بر فراز سر آنان طلوع 
حق  سنگین  بغض های  با  بلوط  یاران  کند؟ 
دارند بدانند چرا حتی همین بلوط های اجدادی 
زندگی  که  دارند  حق  می میرند؟  دارند  هم 
حاال  اما  بجنگند.  برایش  و  بدارند  دوست  را 
بسیارعمیق تر  زمانه  این  تناقض های  شکاف 
میزان  همان  به  هم  آن ها  و  است  شده 
فلک زده تر شده اند. ازین سو به آن سو، به اجبار 
بر اثر این پروژه و آن پروژه کوچانده می شوند. 
بی چیزتر، بی یادتر و کم سو تر می شوند. حتی 
بر روی  تبر می برند  به  بمانند دست  زنده  اینکه فقط  برای  گاهی 
پناه حیات اجدادی خویش، یعنی بلوط نیز تیغ می کشند. گویی که 
در خشم ناتوانی دست هاشان که به ستمگر نمی رسد، از خود انتقام 
را حاال قطع  بلوط  با خون جگر و اشک دیده، درختان  می گیرند. 
می کنند و می سوزانند که زغال درست کنند؛ سپس روانه ی شهرها 
بشوند و با فروشش باالخره از تنها راهی که می توانند پولی به دست 
اما با عمق ریشه های بلوط در هویت  بیاورند تا فقط زنده بمانند. 
این مردمان چه کسی بیشتر از خودشان می تواند در سوِگ کرده ی 
خویش درد بکشد؟ چه کسی می گذارد آن ها زنده بمانند در شب 
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بیگانه  اسکناس  کاغذهای  با  دستان شان  وقتی  استیصال،  تاریک 
مانده است؟ آن ها که با دشنه ی طمع چهره ی زمین را به خراش زار 
نابودی مبدل کرده اند، مگر ممکن است اینان را نیز در محاسبات 

خود در نظر آورده باشند؟ 

باز  رسانه ها  مقابل  در  باید  که  زمانی  مسئول،  ظاهری  دهان های 
طوری  بلوط،  جنگل های  نابودی  عوامل  مورد  در  شوند،  بسته  و 
بیکار« معرفی  را »سودجویان  بلوط   باور  تنها همین فلک زده های 
می کنند که گویی پرده از راز جنایات تاریخی برداشته اند. در نهایت 
نفرت خواهان آنند که این »بیکاران سودجو!« عالوه بر جریمه های 
سنگین و کمرشکن نقدی، با مجازات های سنگین تر هم کیفر داده 
شوند. خطابه ها در اعمال زشت این فلک زدگان هاج و واج گرسنه 
سر می دهند. دوربین ها که کنار رفت، در مقرهای دولتی خویش، 
مامورین به اصطالح محافظ، مانند کفتار و گرگ، دعواها  بر سر 
تقسیم زغال و ِکلَوس)کرفس کوهی( و قارچ محلی و سبزی هایی 
به راه می اندازند، که از هیچ بوده ترین های حاشیه و گرسنگی ضبط 
کرده اند. یعنی عالوه بر جریمه های سنگین نقدی، زغال هایی که لو 
می رود یا سبزی هایی که چیدنشان را قدغن کرده اند و متهمین را به 
کیفر رسانده اند، تازه نزاع طماعانه ی خودشان آغاز می شود. اموال 
دزدیده را مامورین به شهر می آورند؛ یا میان خانواده هایشان تقسیم 
می کنند یا به کسانی می دهند تا ببرند و بفروشند و پولش را  به 
شریکی به جیب بزنند. این روند در آن نواحی بر هیچ کس پوشیده 
نیست و حتی تا حدی در هم خوانی با وعده های رسانه های دولتی، 
توجیه شده است. هرچند در این میان استثنائاتی هم هستند که از 
دل همین مردم فقیر بیرون آمده اند و دلسوز و غمخوار طبیعت و 
مردمشان اند اما آنقدر اندک اند و در هجوم قوانین نابرابر پس زده 

می شوند، که معموال صدایی نخواهند داشت.

بیکاران بومی معموال در مقابل انواع اداریجاتی و نشانگان دولتی 
تعدادشان  که  گاهی  ماموران  هستند.  نفرت  و  خشم  از  سرشار 
زغال  تسلیم  برای  معموال  می افتند.  وحشت  و  لرز  به  باشد  کم 
خوردهای  و  زد  گاهی  و  می آید  عمل  به  زیاد  مقاومت  سبزی  و 
شدید فیزیکی هم در می گیرد. چاره-شان چیست؟ با سر و کله ی 
خونین و تن بی حال و روی شرمگین وقتی زغال و سبزی ها را از 

وقتی  برمی گردند؛  خانه  به  دادند  دست 
است.  شده  خالی  دستان شان  دوباره 
زحمت  را،  بلوط  سوزاندن  عذاب  وقتی 
را، ناچاری را به دوش کشیده اند و حاال 
و  تاریک  سکوت  کنج  در  بغل  به  زانو 
کرده اند؛  کز  روستایی  پس توهای  سرد 
دولتی  مقرهای  در  موقع  همان  درست 
گاهی  زغال)غنائم(  گونی های  سر  بر 
نزاع است و گاهی مزاح و سر خوشی از 
برد. چه کسی اشاره می کند به مکیدن 
فروشش؟  پول  و  ناحیه  همین  نفت 
معضالت  به  می کند  اشاره  کسی  چه 
و درختان و  و بی نفسی جنگل  آلودگی 
انسان هایش؟ چه کسی اشاره می کند به 
طرح های سودجویانه ی اشتباه و مرگبار، 
به  دربه دری و بیکارشدن همین زانو به 
بیکاری شان  به  که  گرسنه ای  بغل های 
تنها  اضافه می شود.  پسوند سودجو هم 
همین دیوار کوتاه آخر است، تنها همین 
فرزندان اجداد بلوط خوار است که باید با 
و  برده شوند  دوربین ها  مقابل  دور گردن شان  برچسب  پر  پالکارد 
نورهای رنگی، خطای نابخشودنی شان را ثبت کرده و به همه نشان 
را دستگیر می کنند  فروش  بنات  آب  بدهند. همان ها که کودکان 
که  همان ها  می کنند،  خم  استیصال  و  شرم  فرط  از  را  سرشان  و 
و مشت  کرده  زباله حرکت  از سطل های  که  گرسنگان شورشی  
نوجوانان  که  همان ها  می کنند،  خطاب  منافق  را  برافراشته اند 
نسل  که  ها  همان  می رسانند،  قتل  به  را  زندان ها  در  خروشان 
با  سفره هاشان  که  همان ها  خون،  دهه های  در  کرده اند  کشی ها 
انفجار گشوده می شود و تکه های گوشت و خون و استخوان را به 
دهان می برند، همان ها هستند که در این ناحیه، در قلب زاگرس، 
سرنگ مرگ را تزریق کرده اند تا خون سیاه بکشند و به اسکانس 
تبدیل کنند. برای اتهام نیز چه کسی بی صدا تر و  بی پشتوانه تر از 
بخواهد  دل شان  عنوانی  هر  با  که  حاشیه  در  همیشه  هیچ بودگان 
می-توانند )حتی به مخالفان خود نیز( معرفی شان بکنند. چرا که 
به  است. چرا که چشمی  نگرفته  آنان خبری  از حقیقت  هیچ کس 
دیدن شان و دستی به یاری شان نرفته است. بلوط خوران خشم گین. 
بلوط خواران عاصی، بلوط خوران همیشه پوشیده در برچسب اتهام...

دا! خوب است که با خاطراتت خو گرفته ای و هنوز بلوط ها را زنده 
به دهان می بری گمان  را که  و شاد تصور می کنی... هنوز کلگ 
می کنی دست کم جنگل های بلوط باید حالشان خوب باشد؛ و چون 
از  تا جا به جا بشوی، دیگر تصورت  نگذاشته  سالیان است کمردرد 

جنگل بلوط هم دارد به خیالی دور در تاریخ مبدل می شود.

دا! حال جنگل های بلوط خوب است. خوب! مثل حال همه ی ما! 
مثل شعارهای این روزهایمان. وارونه! وارونه! در اعتراض به روندی 

وارونه!

دا! حال زمین خوب است: »این روزها را اما باور کن! «

بهمن ۹6
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»مادرانمان«
آیدا پایدار

روزی که نام غرق شده ام را

از آب های غربت بیرون بکشم

تا بازوان تو خواهم وزید.

روزی که چشم بند

از صورت چین خورده ات کنار برود

و بتوانی مرا دوباره به خاطر بیاوری

تا مردمک هایت نور خواهم شد.

روزی که دشمن

از بلندای استقامتت سقوط کند

و کتفگاه پرفشنگت

تقالیش را تکه پاره...،

تا شانه های تو پرواز خواهم کرد.

به تو بر می گردم 

 پس از سال های خشک

به تو بر می گردم

پس از ساعت های سنگ

به تو بر می گردم

پس از رها کردن زبان های سکوت

در خانه های بیگانه

به تو بر می گردم 

 و یکدیگر را 

دوباره به نام مشترکمان زنده خواهیم کرد

و دسته های َکوگ*

با حروف تو  بر منقار

همچنان که از گلوی ما بیرون می پرند

قهقه ی ما را تا تاراز*

تکرار خواهند کرد.

به تو بر می گردم و در چشمانت خیره می شوم

که شاهد کودکی مادرم 

و مادرش 

و مادرانشان

بوده اند

و دخترم را 

که هم نام ما خواهد بود 

به آغوشت خواهم سپرد:

بلوط اجدادی!

....................................

*کبک

*منطقه ای بختیاری نشین در شمال خوزستان که 
کبک های زیبا و خوش صدایی دارد.
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ترجمه ی اشعار از عربی : یوسف سرخی 

  مهدی عامل
 )حسن عبداهلل حمدان( 1۹36_1۹87 

صبح در بازار/ عصر در دانشگاه 

و تمام وقت برای خستگی روزانه  

سرآغاز روز من کی خواهد بود؟ 

 

_ پرسش هایم را زیر بغلم می گذارم / و دور می شوم 

سرپناهی جز مملکت چشم ها نیست 

من ِ بسیار در پس نقاب هایم 

شب تنها می شوم 

 

_تاریخ، بازی مرا به سرانجام می رساند 

و دستم پوچی را  

 

_ بی نهایت شب 

و حافظه ای که ضجه میکشد 

و در پشت درهای زمان، پستی خود را مخفی می کند 

 

_در مرز توهم راه خود را می روم 

دستم به من گفت 

گفتم نمی رسی 

رفتم تا جایی که بین من و مرگ فاصله ای نبود جز 

این سر که می دود و من به از پی او 

آه چقدر مرا خسته کرده است این سر 

که بر ریسمان شن به سوی خاکستر می دود 

 

*** 

 

تئوریسین  نویسنده،  حمدان،  عبداهلل  حسن  یا  عامل  مهدی   *
به   1۹60 سال  در  لبنان  نویسندگان  کانون  بارز  عضو  و  چپ 
عضویت  به   1۹87 سال  در  و  لبنان  کمونیست  حزب  عضویت 
کمیته مرکزی حزب درآمد. مهدی عامل در 18 می همان سال 
لبنان  به دانشگاه  راه رسیدن  بیروت در  از خیابان های  در یکی 
ترور شد. بسیاری حزب اهلل لبنان را عامل ترور او و دیگر رفیقانی 

همچون حسین مروه و جورج حاوی می دانند!
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گزیده ای از شعر »سرودی برای مهدی عامل« 

شاعر: خضر سالمه  

 

یزید کشته شدگان را شمارش می کند:

“امروز پنجاه رفیق را کشتیم 

شصت فرودست 

صد دهقان... با آتش فاشیسم 

و یک دشمن که به خطا کشته شد” 

یزید مساجد را اشغال می کند 

حاکم شرع است 

شادی نگاه یک عقاب  

او را به خشم در می آورد 

پندی از امامی ژنده پوش  

او را زمین گیر می کند 

می رود همراه با دهقانان به سوی دسته های داس ها  

و خانه دزد را نشان می دهد 

و قاتل را  

متجاوز به خلق  

به امر اهلل 

قتل و آدم کشی را محکوم می کند 

پس قاتل می گوید: 

این قاتل کشته شود 

مهدی عامل کشته شود. 

یزید شرع است 

در سرزمینی که خاک بوی خاطره می دهد 

در هر صبحگاه 

و گل بر سر قبر می افشاند 

مهدی چشمه است 

عطش ای عطش... 

 

مهدی ما را کشتند 

مهدی عامل  

ای زمین بگو به من 

مهدی ما ُمرد 

ابو جهل او را کشت 

و سرش را بر نیزه کرد 

با سرش بریده اش دور کعبه طواف کردند 

مهدی ما ُمرد 

اسب هایی از عصر ارتداد بر سینه اش تاختند 

علی را کشتند 

حسین را کشتند 

ابوذر را کشتند 

مهدی را کشتند 

همه آزادگان را  

کیست که امروز با فقیران گریه کند؟ 

کیست که خون شهیدان را پاس بدارد؟ 

کیست که خود فروختگان را رسوا کند؟ 

مهدی را کشتند 

و بر جنازه اش گریه کردند  

ای زمین برخیز 

اگر که نباشد  

پیامبرش خطاب کن 

که به چرک سرمایه آلوده نیست 

پیامبرش خطاب کن 

که اشک کارگران را بر دوش دارد 

صلیب اش نام بگذار 

که کودکان بر دوش می کشند 

فقیرش نام بگذار 

دهقانی 

سالحی 

یا هلهله شب حجله ای  

در جبل عامل  

مهدی ما
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الحرشة )گاومیش آباد( یکی 
است.  اهواز  حاشیه نشین  محالت  از 

پرورش  پیداست  اسمش  از  که  همان طور 
گله ی  آنجاست.  اهالی  کار  و  کسب  از  گاومیش 

گاومیش ها را معموال در کنار کارون می شود پیدا کرد. 
حیواناتی خون گرم که روزی دو بار باید به آب بزنند. مراقبان 

آن ها  به  تنها  گاومیش ها  که  هستند  کودکان  تنها  اما  گله 
اعتماد می کنند و نزدیک شدن غریبه ها آن ها را جری می کند. 
بزرگ ترها را این جا نمی شود دید. آن ها مشغول کارهای دیگری 
نمی دهد.  را  زندگی  کفاف  گاومیش  پرورش  تنها  که  هستند چرا 
اقتضای سن شان  به  دارند.  ۱۵ سال سن  تا   ۸ از  کودکان چوپان 
بی دغدغه و رها به نظر می رسند. لباس هایشان کهنه و چهره شان 
آفتاب سوخته است. نابرابری و فقر را می توان به وضوح در آن ها 
دید اما با این وجود لبخند از لبانشان محو نمی شود . شاید هنوز 
به اندازه کافی بزرگ نیستند که معنی نابرابری و تبعیض و فقر 
را پشت  بدانند و شاید هم می فهمند و غم و خشم شان  را 
بازی و لبخندهایشان پنهان می کنند. هرچه که هست این 

لبخندها بزرگ می شوند و طیف های دیگرشان را کشف 
خالص  و  دغدغه  بی  شادی های  و  کرد  خواهند 

لبخند  دیگر  مسببانش  و  سیاهی ها  روی  به 
نخواهند زد.

سینا عارف)عکاس(
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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

از باورمندان به اندیشه و کردار سازمان چریک های فدایی 
خلق و مشی و بینش بنیان گذاران آن (بیژن-پویان-مسعود) 

خواستاریم به سایت ما سر بزنند و با ما تماس بگیرند: 
WWW.SACHAFKHA.COM
HARAS.SIAHKAL@GMAIL.COM

از دوستان زیر خواهش می کنیم وقت و توان خود را در این 
رابطه ضایع نکنند: 

-  میراث خوران و ُمرده  خواران حرفه ای  -  میراث خوران و ُمرده  خواران حرفه ای  
-  ِسلفی گیرهای سبیلو 

-  ُدکان داران مناسبت ها و واعظاِن بر سر مزار شهدا 
-  عاشقان کلیدواژگان "ظرف زمان و مکان" و "جدا از توده" 

در بررسی تاریخ سازمان 
-  "فدایی نویس"ان حرفه ای و آکادمیک  

- خاطره بازان عاقل شده، مایوس و خسیس 
-کلکسیونرهای شیفته یادمان های آنتیک و عتیقه -کلکسیونرهای شیفته یادمان های آنتیک و عتیقه 

-  مرتبطین با َحّمالین دیرپای تباهی (از فرخ تا فرخنده) 
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