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 «لُریزاسیون»  ،«وهابیسم» ،«عرب خلق»
 ای منطقه افکنیِ تفرقه  و هراسی تجزیه بر تأملی

  
 

 

  

 مقدمه

 و نژادی های تبعیض و زیستی محیط معضالت به جمعی و فردی اعتراض هر         

 از زیادی حجمی ،ایران در ای حاشیه مناطق سایر همچنین و خوزستان در ملیتی و مذهبی

 همچون ای تکراری و آشنا ولی مختلف های ترکیب با که کند می ایجاد هم یچراهای و چون

 عمدتا)رسمی غیر و رسمی ای رسانه فضای در دوباره... و «جنگ خطر» ،«طلبی تجزیه»

 یا اجتماعی تحرک هر از بعد چرا که این واکاوی .شوند می زنده (زبان فارسی های رسانه

 استثنا بدون آذربایجان، و بلوچستان ،کردستان لرستان، خوزستان، مثل مناطقی در سیاسی

 آن از «هراسی تجزیه» عنوان به مجموعه یک در توان می که ها نمایی  دغدغه مجموعه یک

 های توطئه بر عالوه اما .است ضروری بسیار شوند می فراگیر مختلف های کانال از برد نام
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 درونی لحاظ به رانای در سیاسی و اجتماعی های جنبش رسد می نظر به حکومتی همیشگیِ

 هر گیری اوج نقاط در که گذارند می نمایش به را راکد و خنثا وضعیتِ یک نیروهای مجموعه

 بلکه محدود و موضعی ْپوشانیِ هم یا مقطعی ْگراییِ هم نه نتیجه عمال ها جنبش این از یک

 .است ها آن روشن ی کارنامه طرفین، قوای تضعیف

 سکونت محل که مناطقی دیگر و) خوزستان مثل مناطقی در یاعتراض ای بهانه هر به هربار 

 اعتراضات این علیه هایی مقاومت فوری ،دگیر می شکل (هستند غیرشیعه و غیرفارس اقوام

 ی همه» های خواسته همان را معترضان های خواسته که مضمون این به شود می ایجاد

 ای مطالبه با را ای منطقه/قومی/ملی ی مطالبه ترتیب این به و کنند می معرفی «ایرانیان

 کنند معرفی ویژه جایگاهی فاقد را آن تا کنند می یکی «ایران» سطح در کالن و عمومی

 برای محکمی گرایش سخن دیگر به .ندارد آن زدن کنار و حذف جز ای نتیجه که

 و مندارزش مازاد گونه هیچ که دارد وجود ایران سراسر در ستم موارد ارتجاعیِ سازیِ دست یک

 مبارزاتشان برای روشنی افق ترسیم و مذکور مناطق های جنبش گسترش برای اتکایی قابل

 سیاسیِ نیروهای و شهری متوسط طبقات که مواردی در اغلب هم مناطق آن مردم  .ندارد

 و دور آن از زیادی حد تا را خود شوند، می سیاسی کشاکشی درگیر متحدانشان و حکومتی

 ۲.کنند می فرض «تهران مشکلِ» را آن و نندک می احساس ربط بی

 های جنبش مورد در دوری و نزدیکی احساس و «بندی اولویت منطقِ» این         

 جنبش از ای عمده بخش .دارد وجود شکلی به یک هر هم زیست محیط و زنان و کارگری

 که زیچی هر هم زنان جنبش و کند نمی احساس زنان حقوق جنبش با ای نزدیکی کارگری،

 این بر آن درونی گرایشات اغلب و گذارد می کنار را کند دار خدشه را زنانه طلبیِ هویت اصل

 به که سطحی در غیرفارس مناطق ملیِ و قومی های جنبش .دارند تاکید هویتی سیاستِ

                                                           
 
 «سبز جنبش» عنوان به که چیزی با دادند نشان را همراهی کمترین هستند غیرفارس که مناطقی افتاد اتفاق ۲۵۱۱ انتخابات در که اعتراضاتی جریان در  

 .شد معروف
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 کارگری های جنبش با پوشانی هم یا تماس سطح اغلب هم شوند می ای رسانه گزینشی طور

 رسد می نظر به اما معضل .دارند تاکید ملی و قومی هویتی سیاست بر و پذیرند نمی را زنان و

 که است هویتی دستِ یک و ناپذیر تجزیه «کُل» یک تعریف ها جنبش این از یک هر در

 واقع در .بماند عقب قافله از که است ممکن نگیرد قرار اولویت در اگر که است این بر تصور

 از آشکار طور به هم سیاسی لحاظ به و دارد نظری و یشناس هستی وجه یک معضل این

 دارند را کنونی قوای توازن همین متن در حضور توان که مشخصی سیاسی نیروهای سوی

 مختلف های جناح به وابسته و فرادست خارجی و داخلی سیاسی نیروهای با بالطبع و)

 سیاسی ایدئولوژی باید هم سیاسی سطح در نتیجه در .شوند می نمایندگی (بورژوازی

 حفظ را گسسته وضعیتِ این و دارند ها  جنبش این در را باال دستِ اکنون که نیروهایی

 .بگیرند قرار  نقد/بررسی/توجه مورد کنند می

 آلوده بندیِ اولویت چنین تواند نمی سوسیالیستی آلترناتیو یک نگارنده این دیدگاه از         

 قرار هم طول در را مذکور های جنبش و بپذیرد را براللی و پوزیتیویستی شناسی روش به

 این ی همبسته و متداخل هویتِ بتوان که است این من نگاه از ضرورت یک  .دهد

 که است راستا این در و کرد مشخص را ها آن تضاد و اصطحکاک سطوح و ها جنبش

 روابط به اگر یسوسیالیست و چپ جنبش .شود می سازی غنی و ایجاد سوسیالیستی آلترناتیو

 ی طبقه یعنی تغییرش ی سوژه و ایران در داری سرمایه ی ستمگرانه مناسبات و سرمایه

 این های بغل زیر چوب  و دهنده یاری های اهرم به تواند نمی کند، می توجه کارگر

 مرکزیت و ایران ی حاشیه مناطق نابرابر ی رابطه یا زنان حقوق ی عرصه در داری سرمایه

 باید وقت آن بکند، چنین اگر چپ این .باشد تفاوت بی ایران نظامی-صادیاقت-سیاسی

 بارزی نقش که عناصری که دارد مارکسی شناسی روش با نسبتی چگونه که بدهد توضیح

 باید یا گیرد؟ می نادیده را دارند کار نیروی استثمار و سود انباشت فرایند به بخشی توان در
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 حداقل یا ندارد خارجی وجود اصوال زنان علیه ستم یا میقو و ملی ستم مثال که کند ثابت

 ۱.ندارد است آنان نظر مورد که داری سرمایه روابط بر چندانی تاثیر

 در محیطی زیست های جنبش حتا ناپایداریِ علل بررسی برای رسد می نظر به         

 در که حاکم یاستبداد و عمومی موانع بر عالوه خوزستان، همچون نشین غیرفارس مناطقی

 چنین خاصِ موانعی به است، مشترک مختلف های جنبش ی درباره و ایران مناطق ی همه

 به خودْمنتسب بگوییم بهتر یا )۵فارس مختلف طبقات از توجهی ابلق اقشار که مناطقی

 راستا این در .کرد توجه کند می بسیج ها جنبش این علیه و  خود نفع به هم را («ایران»

 در داری سرمایه رشد و انکشاف متن در «مدرن ملت-دولت» تاریخی گیری شکل بررسی

 ۰.است ضروری اش فرهنگی/اقتصادی /اجتماعی /سیاسی تبعات و ایران

                                                           
 
 عمال سیاسی لحاظ به و گیرند می قرار جودمو ساختارِ حافظِ بورژوازیِ نیروهای طیف در ضعفی و شدت با اغلب نیروها این که است شده ثابت تجربه به البته و  
 در نشریه و کتاب انتشار و بیان آزادی عدم به فقط را معضل این اگر است ای کننده خوش دل ِ فریبکاری .دارند فاصله کیلومترها هم کارگر ی طبقه نمایندگی از

 .داد نسبت جامعه

3
 ویژگیِ کارکرد به اشاره ما منظور کنند، متهم جامعه دیدن قومی به را ما کسانی است ممکن که نیست ملیت یک به اشاره تنها «فارس» از من منظور 
 مردم علیه ستم در ها فارس ی همه که نیست این منظور ترتیب این به پس .است اسالمی جمهوری و پهلوی سیاسی های نظام چهارچوب در «محور فارس»

 آنان از وسیعی اقشار و ندارند دخالت مرکزی حکومت علیه ملی های جنبش در هم غیرفارس مردم ی همه هاینک کما هستند، منافع صاحب و دارند دخالت غیرفارس
 .ببینند آسیب کمتر تا اند پذیرفته را غالب نظام ی سلطه

4
 :کنید توجه ایران در خان رضا توسط آهن راه احداث ی درباره احسانی کاوه دکتر ی مقاله از قسمت این به نمونه عنوان به 
 جهانی اقتصاد به را مملکت اقتصاد نه شدند متصل هم به ۲۵۱۱ سال در کیلومتر ۲۰۴۴ طول به سراسری آهن راه خطوط که هنگامی که است این واقعیت » 

 جنوب -شمال مسیر عوض، در (.یزد کرمان، بوشهر، شیراز، اصفهان، مثل) یکدیگر به را مملکت اقتصادی و جمعیتی عمدة مراکز از بسیاری نه و کردند متصل
 حاکمیت استقرار و محلی های قدرت سرکوب برای بود ابزاری کرد، می عبور -کشور غربی جنوب و غرب یعنی -دوره آن در ایران منطقة ترین متشنج از که آهن راه

 انگلیس و ایران نفت شرکت تسلط تحت عمالً نآ از پیش تا که خوزستان، یعنی کشور، منطقة ترین الجیشی سوق به آن عملی دسترسی و مرکزی، دولت بالمنازع
 .داشت قرار بختیاری و عرب خوانین و شیوخ یعنی آن، محلی متحدین و

 اجباری، وظیفة نظام ژاندارمری، استقرار .شد می محسوب کشور مناطق ترین امن نا جزو دوره آن در محمره -دزفول -آباد خرم -بروجرد یعنی -کشور غرب مسیر
 تسلط و دخالت زمینة کشور ترابری -صنعتی های طرح بزرگترین از یکی در مزدی روز کار بازار ایجاد و محلی، تجار و زمینداران امالک نترلک و اسناد ثبت

 .کرد وارد ای سابقه بی فشار محلی اقتصاد به مناطق این کار نیروی وضعیت در دولتی جدید نهادهای دخالت و شکر و قند مالیات .کرد ایجاد را مرکزی حکومت
 جوامع سیاسی مقاومت (بودند نظامی ارشد افسران همگی آهن راه رؤسای حتی و دولت، نمایندگان و استانداران )دیوانی روابط همه شدن نظامی و عشایر اسکان
 و برداران نقشه کشور غرب در ۲۵۱۱ در عشایر شورش فزاینده، فشار این به العمل عکس در .نمود مرکزی مقتدر حکومت تابع را آنها و شکست هم در را محلی

 و کرد می تضمین استان این امور اداره در را دولت مستقیم حضور یکسو از سراسری آهن راه شبکه به خوزستان شدن متصل .داد قرار هدف را آهن راه کارمندان
 سرکوب و کنترل ابزار به کرد تبدیل را دولتی نظامی وهاینیر دیگر طرف از و گرفت می را نفت شرکت و محلی های قدرت نسبی استقالل و طلبی جاه جلوی

 که ادغامی ولی نمود، ادغام ملّی حکومتی و اقتصادی چارچوب در را ایران غرب جغرافیایی فضای سراسری، آهن راه .نفت صنعت در کارگری و صنفی اعتراضات
 اقتصادی اقدام یک عنوان به طرح این چه اگر .داشت را داخلی استعمار نوعی حکم .ختیاریب و نشین عرب مناطق و لرستان یعنی ـ محلی جامعة دید از و بود آمرانه

 جنس آن از تحوالت این ولی کرد، ایجاد عمیق تحوالتی خود الشعاعِ تحت مناطق و مملکت اقتصاد در قطعاً و شد مطرح ملّی توسعه و عمران برای بناسازی زیر و
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*** 

 «شهرستان -تهران»

  
 طور به خود در را ایران مختلف نقاط منابع و امکانات ی همه اگرچه تهران شهرِ کالن 

 عمل ویرانگر و مخرب ایران سراسر در سرمایه مشابهی ورط به اما کند می جذب نابرابری

 در حاکم رژیم کالن سیاست سازی دست یک برای کافی دلیل این همچنین و است کرده

 و است شده غارت «مرکز» نفع به «حاشیه» که تصور این .باشد تواند نمی ایران نقاط همه

 .است ایران در داری سرمایه یواقع عملکرد از دقیق درکی از دور است شده آباد  «مرکز»

 سراسریِ کارکردِ تقویت جهت (Policy) سیاست یک حاشیه و مرکز بین تضاد

 اگر که ندارد سرمایه عملکرد از انحصاری درکی به ربطی و است بوده ایران در  داری سرمایه

 الباتمط طرح در ویژه به خطایی راه به ایران در داری سرمایه تبیین از اصوال ببینیم چنین

 .رفت خواهیم قومی و ملی های جنبش

 مواقع در یا و ای« حاشیه» مناطق مختلف های جنبش نمو و رشد سیر بررسی در          

 و کرده عمل مردمی اتحاد راه سر بر بزرگی عامل و مانع چون هم «تهران» آنان، سرکوب

 در موضوعی عنوان به همواره شان، مبارزات و مطالبات و ایران نقاط دیگر مردمان عمال

 مناطق مردم .شود می داده بها آن به تر کم و شوندمی سپرده فراموشی به تر پایین اولویت

                                                                                                                                                               
 در کماکان انقالب، از بعد چه و بیش چه کشور، غربی جنوب و غربی مناطق آن، علیرغم ولی گذرد می ملّی آهن راه احداث از الس هفتاد .شد می داده وعده که نبود
 .آیند می حساب به کشور مناطق ترین نیافته توسعه و فقیرترین زمرة

 و ارتش یعنی آن، دولتی نهادهای و پهلوی آمرانه دولت استقرار به کمک لاو وحلة در آهن راه دستاورد .نبود اقتصادی جنس از صرفاً کرد ایجاد آهن راه که تحولی
 آهن راه .گرفت می شکل داشت دوره آن در که بود جدید ملتی ـ دولت فضای در پیرامونی برانگیز دردسر مناطق ادغام و حکومتی بوروکراتیک دستگاه و ژاندارمری

 حمایت در و واردات به را مالیات شد می بود مستمندان خوراک جزو که شکر و قند بر مالیات جای به مثالً .ردک احداث دیگر مسیرهای از و دیگر شکل به شد می را
 منبع از و کند متصل یکدیگر به را کشور اقتصادی مراکز اول گام در توانست می آهن راه .بشوند تقویت نیز مملکت دیگر صنایع تا بست صنعتی کاالهای برخی از

 ولی .کند استفاده کشور غرب در اشتغال تولید و سازی راه در گذاری سرمایه برای جهانی اقتصاد به کشور بزرگ شهرهای ارتباط برقراری از شده تولید افزوده سرمایه
 به اقتصادی زیربنای یک عنوان به که طرحی است، معاصر ایران زیربنایی بزرگ طرح اولین سیاسی خصلت کنیم توجه آن به خصوص به باید اینجا در که ای نکته

 و سیاسی تحوالت ترین عمیق زمینة که حالی عین در .نیاورد ارمغان به را اولیه های وعده با مطابق اقتصادی موفقیت و دستاورد گاه هیچ ولی شد معرفی جامعه
 بازار رخنة و محلی، سیاسی ـ اجتماعی های شبکه شدن شکسته هم در مرکزی، حکومت دست را سیاسی قدرت انحصار آمرانه، و متمرکز دولت استقرار و اجتماعی

 «.بشود نیز معاصر تاریخ زیربنایی بزرگ های طرح دیگر متوجه باید می نقد همین نمود فراهم را محلی جامعه در فردی کار
 .۵۰ شماره گفتگو ی نامه فصل معاصر؛ ایران در عمرانی بزرگ های طرح سیاسی تبارشناسی احسانی؛ کاوه
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 تر رنگ پر روز هر تضاد این و دانند می (تهران)مرکز با تقابل در را خود ایران مختلف

 شتانبا نوع به چه اگر ایران نقاط دیگر و «تهران» میان شده ایجاد شکافِ ۵.شود می

 عمال که)گرددمی بر اسالمی جمهوری سیاسیِ-اقتصادی سیستم ی دارانه  سرمایه نامتوازن

 رژیمِ ولی (است انجامیده تهران مثل احتضار و انفجار حال در شهرِ کالن یک ایجاد به

 بلکه کند، نمی نگاه پایتخت یک چشم به تهران به تنها پهلوی رژیم همچون اسالمی

 دیگر نواحی اقتصادی/فرهنگی/سیاسی امحاء و اِشغال برای رمزی و معیار و متر «تهران»

 از آن به پیوستن با کس هر که است حکومتی ی شده حفاظت ی حیطه یک «تهران» .است

 و تمایز گفتمانِ که شرطی به شود می برخوردار مناطق باقی به نسبت ای ویژه امتیازات

 یک «تهران» دیگر عبارت به باشد، هکرد درونی را ایران نواحی به نسبت تهران برتری

 «شهرستانی-تهرانی» ی دوگانه .طلبد می وفادار و باورمند که است ایدئولوژیک ی گستره

-دولت تاسیس زمان از «ایران» اساسیِ اصول از که است ای گسترده ِ سازی دیگریْ به قائم

 ی گانه سه های پایه رب سازیْ، دیگریْ این  .است بوده سو این به پهلوی خان رضا مدرن ملت

 شدنِ تر عمده و اضافه با اسالمی جمهوری دوران در و)«فارسی زبان» ،«آریایی نژاد»

 همان از پهلوی دولت ۱.است کرده متحول مختلف های ورتص به را خود («شیعه مذهب»

 بررسی ۱.است کرده تاکید شهرستان/حاشیه-تهران برساختنِ و سازی دیگریْ این بر ابتدا

 عملکرد خوبی به (آموزش ی حوزه و موسیقی و سینما جمله از)فرهنگی مختلف های حوزه

 ۱.کند می آشکار را سیاست این

                                                           
5
 .کند می احساس را تعارض این باشد افتاده مناطق این به گذرش کس هر و نیست «بیگانه» تبلیغات گردی این  

6
 .شود می معنی آن با ارتباط در و است ایران ساکن مردم ی همه از یکسان و یکدست هویت یک برساختنِ  دیگرِ روی ،«ْسازی دیگری» 

 
 می نشان را پهلوی رژیم فرهنگی رویکرد این روشنی به ۲۵۲۱ سال در «لُر دختر» نام به ایران ناطق فیلم اولین ی مایه درون درخشان، ی نمونه یک عنوان به7

 .دهد

8
 هم تفریحی های برنامه در مضحکه و خنده ی مایه اغلب که شدند معرفی فارسی از هایی لهجه ایران مناطق باقی های زبان و شد معرفی معیار زبان فارسی زبان  

 و شد معرفی ایرانی رسمی موسیقی عنوان به بود ایران مختلف مناطق موسیقی از محدود و ناقص ای گزیده خود که دستگاهی و ردیفی موسیقی المث یا .شدند
 بازار در هشناسان باستان درکی با ایران «نواحی» و «فولکلور» موسیقی عنوان به و کنند «شناسایی» را مختلف مناطق موسیقی که شد تاسیس موسساتی بار این
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 فقط نیست نوشته این اصلی کار دستور در ایران مدرن ملت-دولت گیری شکل روند بررسی

 انِایر .هستیم رو روبه ملت-دولت این کَژْکارکردهای با آشکارا ما کنم تاکید که است کافی

 حداکثری حذف با و دیکتاتور دولت یک ی سلطه تحتِ سرزمینی ی حیطه یک کنونی

 یک بیشتر ها، آن کامل کنترل و سرزمین این مختلف مناطق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی

 های نمونه در مدرن ملت-دولت یک حضور تا کند می نمایندگی را زا بحران تراشیِ هویتْ

 قرار طبقاتی سازیِ قطبی یک متن بر آمد میان به سخن آن از که ای سازی دیگریْ .اش رایج

 ایران در قدرت مرکزی های بخش از اعم مختلف های حیطه های  بحران تشدید در که دارد

 بر تاکید نگارنده این بحث محوریِ ی نکته .دارد کننده تعیین نقش پیرامونی مناطق و

 عنصر سه بر مبتنی ْسازیِ دیگری با تههمبس ایران، در داری سرمایه عملکرد مشخص ویژگی

 عملکرد گرفتن نادیده نه و است، شیعه مذهب و فارسی زبان آریایی، نژاد هویتیِ

 که اشتباهی همان یعنی ایران، مختلف مناطق در کنونی ملی ستم تبیین در داری سرمایه

 تهران حکومتِ با تقابل در ایران غیرفارسِ مناطق طلبِ هویت سیاسیِ نیروهای اغلب

 سیاسیِ جریانات مانند به مه ها آن که است شده باعث و شوند می مرتکب

 دفاع ازشان که ببرند سر به مردمی نمایندگیِ بحران در («ایران» به خودْمنتسب)فارس

   .کنند می

  
*** 

 

 برای حاکم رژیمِ ی دارانه سرمایه کارکرد اهرمِ ،(فارس)آریایی ناسیونالیسمِ

 شیعه غیر و غیرفارس مناطق مختلف های جنبش سرکوب

                                                                                                                                                               
 و طرد نتیجه در و رسمی موسیقی معیارهای با آن سازی یکسان و مناطق این موسیقی درونی های پیچیدگی و مختلف ابعاد حذف اش نتیجه تنها که کنند عرضه

 .بود آن نفی
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 تبعیض و زیستی محیط معضالت به جمعی و فردی اعتراض هر با شد ذکر که همانطور

 در ،ایران در ای حاشیه مناطق سایر همچنین و خوزستان در ملیتی و مذهبی و نژادی های

 اعتراضات این از استفاده سوء حال در «طلبان تجزیه» که نکته این اجتماعی های شبکه

 و طرد هم و عمومی همراهی هم یبرا قاعده یک به تقریبا این و شود می برجسته هستند

 و اهواز در هوا آلودگی به اعتراضی تجمعات بررسی .است شده تبدیل اعتراضات این نفی

 این بررسی اهمیت خوبی به عرب مردم اخیر اعتراضات به ها واکنش همچنین

 هم اسالمی جمهوری خارجی سیاست پروپاگاند از مهم بخشی که فراگیر «ِهراسی تجزیهْ»

 طور به خوزستان ی منطقه در هراسی بیگانه این هدف .دهد می نشان را شود می محسوب

 چگونگی بررسی .است شده تمرکز آنان بر یادداشت این در که هستند ها عرب مشخص

 مناطق کنترل برای اسالمی جمهوری استراتژی چهارچوب در ستیزی عرب از برداری بهره

 .کرد تری دقیق توجه آن به که است تهشایس و گنجد می نیز (غیرفارس عمدتا)مرزی

 بر گذاشتن سرپوش برای فارس ناسیونالیزمِ ابزار از خوبی به اسالمی جمهوری          

 از خوبی  به خوزستان در مثال عنوان به و کندمی استفاده خود ی دارانه سرمایه معین کارکردِ

 آن منابع ی همه غارت و وزستانخ ی منطقه کنترل برای «آریایی» ستیزیِ عرب های ظرفیت

 ی استفاده مورد وارههم خاصی شمایل و شکل در فارس گراییِ ملی کلی طور به ۹.است آگاه

 حکومت سوی از که ستمی و ظلم اما .است بوده تاسیس ابتدای همان از اسالمی رژیم

 مناطق در را خودش فارس غیرِ و فارس تضاد صورت به شودمی فارس غیرِ اقوام به مرکزی

 عربی، شوینیزمِ و افراطی ناسیونالیزمِ گسترش و رشد به که کندمی نمایان فارس غیرِ

 غیرِفارس گراییِ ملی همین از اسالمی جمهوری و است زده دامن تُرکی و بلوچی کُردی،

                                                           
9
 رژیم برای مشابه کارکردی نیز کردستان در کُردها «خشونتِ» از آور شرم هایی کلیشه رواج نیز و بلوچستان در شیعه و سُنی تضاد بر گاه بی و گاه دمیدنِ چنین هم 

 ..دارد اسالمی جمهوری
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 و دیده ستم مردم مطالبات سرکوب یا سانسور جهت مناسبی های استفاده اَش وقت به هم

 اسالمی جمهوری سوی از ستم تحتِ مللِ ی مبارزه و مقاومت .کند می مناطق این فقیر غالبا

 فارس جدالِ حول اساسی تضاد تا شود می نمایانده «آریایی خاکِ ی تجزیه» برای ای توطئه

 موجود بورژوازی برای بَرنده سر دو بازیِ یک روند این .شود ناپدید و محو فارس غیرِ و

 .است

 دولتِ ی سلطه چنان هم شود حفظ واحد ایرانِ بر سیاسی تمرکز اگر طرف یک از          

 فارس گراییِ ملی انرژی و نیرو از مسیر این در و شد خواهد حفظ داری سرمایه مرکزیِ

 جغرافیایی ی منطقه در کنونی سیاسیِ تمرکز اگر دیگر ی گزینه در و شود می برداری بهره

 با که هستند کنونی ایرانِ مختلفِ مناطق بورژوازی نای دیگر، سوی در برود دست از ایران

 ی گزینه طرح با تا کوبند می ناسیونالیزم طبل بر فارس غیرِ و فارس تضادِ کردن عمده

 معنای در ملت-دولت اصل به بندی پای اعالم ضمن کنونی، ایرانِ مختلف مناطق جدایی

 را ملی ستم و بگذارند باقی خوردهن دست را طبقاتی ی جامعه نظم اساسِ اَش، دارانه سرمایه

 جهت ها پَهلَوی دولتِ اگر ۲۴.کنند خالصه ستم تحتِ مللِ ییروبنا مطالبات و اصالحات در

 ،«ایران ی محروسه ممالک» بر جهانی ی سرمایه به وابسته مرکزیِ دولت ی سلطه

 ئولوژیِ هاید از اسالمی جمهوری دوران در کرد، می تقویت را آریایی و فارس ناسیونالیزم

 ی منطقه نژادی و فرهنگی-سیاسی تنوع از ۲۲اسالمی ِ امت تراشیدن برای میاسال

 ی سرمایه نابرابر روابط چهارچوب در ایران نقشِ چنان هم تا شد استفاده ایران جغرافیاییِ

 امنیتیِ-نظامی جناح اینک و شود حفظ ایران انسانی و طبیعی منابع غارت بر تکیه با جهانی
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 اقتصادی فقر در که ایران ها عرب غالب مثال، عنوان به ولی است ستم تحتِ ملل برای حیاتی و بنیادی حق یک خود کلیت در مادری زبان به آموزش حق 
 و توان در ای عمده تغییر گیرد می شکل کار نیروی استثمار ی پایه بر که (اسالمی-عربی یا)عربی داریِ سرمایه ملیِ-دولت یک چهارچوب در برند می سر به شدیدی

 محدود روبنایی امور به را ملی مطالبات کارانه فریب ستم تحتِ مللِ ناسیونالیست اپوزیسیونِ از بخش این .کرد نخواهد ایجاد عرب آموزان دانش آموزش امکان
 به تمایل بی هم هنوز و داشتند نزدیکی رژیم طلبان اصالح با اصالحات دوران در و - دارند هم طلبانه اصالح گرایشی که اپوزیسیون همین از بخشی مناض .کنند می
 .ندارند مشکلی شود داده پاسخ هم اسالمی جمهوری در شان مطالبات اگر که هستند معترف -نیستند آنان

  
 .پهلوی دوران بخشِ هویت عنصر دو به شیعه مذهب عنصر شدن  اضافه 
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 آن نمادهای زا بیگاه و گاه و است آگاه آریایی ناسیونالیزمِ کارکرد از هم ایران رد سرمایه

 درونی و کردن حل برای اسالمی جمهوری چون هم دولتی توانایی چه اگر ۲۱.کند می استفاده

 دچار را نظام ئولوژیک ایده-سیاسی مشروعیت بعضا که متضادی های سویه چنین کردنِ

 حکومتی ی طلبانه فرصت و گرایانه مصلحت تمایل این ولی است تردید محلِ کند می بحران

 ستم تحتِ مللِ ناسیونالیستی آلترناتیو ضعفِ نقطه ی دهنده نشان اسالمی جمهوری چون هم

-دولت به منجر که ناسیونالیستی کرد روی و گفتمان .هست هم ایران سرزمینیِ ی منطقه در

 در بهبودی و نیست ستم تحتِ مردم برای فاوتیمت ی گزینه بشود دارانه سرمایه سازیِ ملت

 .کند نمی ایجاد آنان گیِ زنده

 تحکیم برای دوجانبه فرصتی واره هم (اش شوینیستی صورت به حتا) ملی ی مساله         

 ایِ منطقه و سیاسی مدیریت/عملکرد راستای در که است منطقه در بورژوازی ی سلطه

 مانورهای امکان ملی، ی مساله به ناسیونالیستی رویکرد .گیرد می قرار منطقه در  سرمایه

 تمایلی با تا دهد می هم را اسالمی جمهوری چون هم متمرکزی های قدرت به موسمی

 برخی نمایی مُوجه شکل به بسا چه و کند مدیریت را ستم تحت ملل مطالبات طلبانه فرصت

 و عرب و کرد و ترک چون هم ختلفیم ملل اختالفات از استفاده .کنند برآورده را مطالبات از

 توسط آذربایجان در کُردها و ها تُرک میان اختالفات تحریک و سوءاستفاده مثال)فارس

 از استفاده ،(مختلف شایعات ترویج و گسترده ضدفرهنگی تبلیغات و نفوذی و محلی عوامل

 به را خودش انتخابات مواقع در مثال عنوان به که ای قبیله و ای طایفه درون اختالفات

 از استفاده و قبایل سران با معامله ،(نشین بختیاری مناطق در مثال)دهد می نشان خوبی

 کنترل و سرکوب برای خوزستان در عرب شیوخ برخی با معامله مثال)آنان محلی قدرت

                                                           
  

 واره هم اسالم ماقبلِ فرهنگ به که یی اعتنایی بی برخالف کند می احساس را خود سیاسی ی سلطه رفتن بین از خطر وقتی اسالمی جمهوری مرکزیِ دولت 
 برای اسالمی رژیم ی طلبانه فرصت تمایل ی نماینده نژاد احمدی ودمحم و مشائی رحیم .ندارد باستان ایرانِ شاهان از تمجید و تعریف برای تردیدی هیچ است داشته
-فرهنگی-سیاسی ئولوژی ایده ترمیم و بازآفرینی جهتِ که هستند فارس ناسیونالیزمِ منابع از تغذیه برای فردوسی و کوروش چون هم نمادهایی به شدن آویزان

 و کند می یاد «کبیر کوروش» ی واسطه به ایران و اسرائیل ملل دوستی از مشائی رحیم .کنند می شتال اسالمی نظام چهارچوب در بورژوازی منافع حافظ اقتصادیِ
 .کند می معرفی اسالم پاسدار را فردوسی و نامد می الهی پیامبر را کوروش نژاد احمدی
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 اجتماعی بسیج قابلیت هنوز که شگردها قبیل این از دیگر بسیاری و (نشین عرب مناطق

 و) محور ایران ناسیونالیستیِ گفتمان ضعف ی دهنده نشان گی همه دارند، را سرکوب برای

 برای آلترناتیو یک ایجاد و ستم انواع با مبارزه برای (گرا ملی های سوسیالیست همچنین

 .است ستم تحت مللِ رهایی

 و افراطی شکل در غالبا ...(و عربی،کردی،ترکی)غیرفارس گراییِ ملی کنون تا         

 جلب در چندانی موفقیت ایران فارسِ غیرِ مناطق در و است شده ای رسانه اش یستیشوین

 ایاصلی اقشار طبقاتی پایگاه در باید را اش عمده علل که اند نداشته خود جوامع پایین اقشار

سرمایه با شان مناسبات چنین هم و کنندمی گی نماینده غیرفارس مناطق در را گراییملی که

 طور به اما .کرد وجو جست اسالمی جمهوری به متغییرشان نزدیکیِ و دوری و اکمح داریِ 

 انکار قابل ایپدیده دیگر اکنون غیرفارس مناطق در (شوینیسم)افراطی گراییِ ملی کلی

 منطقه تقسیم برای جهانی ی سرمایه ی نقشه و طرح چهارچوب در که این خصوص به نیست

 است، رو روبه آن با ذاتی درون طور به که هایی بحران البته و یمرکز آسیای و خاورمیانه ی

 امپریالیسم انحطاطِ عصرِ در آشفته بندی بلوک یک در المللی بین حمایت و توجه مورد کم کم

 ۲۵.است گرفته قرار هم

  
 

 ایران عربِ مردمِ و فارس گراییِ ملی
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 منطقه های قدرت و ماند می باقی بیشتر امتیازات دادن با میاسال جمهوری مرکزیِ دولت یا زاویه این از .شد اشاره آن به که است بُردی دوسَر بازی همان این 
 و نفوذ تحتِ که شوند می ایجاد کوچکی کشورهای مختلف مللِ مطالبات متن بر و گیرد می قرار حمله مورد یا و کنند می گیری پی طریق آن از را خود منافع
 خون و خاک به ی سابقه که عراق کردستان خودمختارِ دولت ی نمونه)کنند می تامین را فتهگ پیش منافع دوباره جهانی ی سرمایه اصلیِ های قدرت همان ی سلطه

 مقابل در خوزستان بخشیدن یا و رضایی محسن چون هم اشخاصی سوی از اقتصادی فدرالیسم چون هم مقوالتی طرح (.دارد هم را کارگران اعتراض کشیدن
 تر کالن های نقشه و طرح چهارچوب در حکومتی سیاسی های جناح گیری سمت و احتمالی های گزینه ی زاویه از باید را طائب مهدی همچون افرادی سوی از سوریه
 هم ستم تحتِ مللِ برای چنین انتخابی نکرد،  دوا را دردی بدتر و بد بین انتخاب اسالمی جمهوری انتخابات در که طور همان .داد قرار توجه مورد ای منطقه

 به سرنوشت تعیین حق اوصاف این  ی همه با .برد خواهد بین از را زیادی بخشِ رهائی امکانات بسا چه نگارنده این اعتقاد به و دهد نشان را نروش افقی تواند نمی
 .است مردمی رهاییِ امرِ گیر پی سیاسی نیروی هر برای بدیهی امر یک ایران سرزمین ی محدوده مللِ ی همه برای دموکراتیک حق یک عنوان
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 ی منطقه شدنِ وارد برای یستمب قرن اوایل در فارس (ناسیونالیسم)گراییِ ملی         

 ی سرمایه بندیِ شکل ملزومات پیرو و استعماری و نابرابر مناسبات به «ایران»سرزمینیِ

 رضا» و گرفت قرار حمایت مورد ،«ایران» ی منطقه در عملکردش و انگلستان امپریالیستیِ

 و شد شیدهبرترا «شاه-پدر» عنوان به «آریایی»ی بالزده سرزمین منجی عنوان به «شاه

 دوران ایرانیِ و فارس گراییِ ملی اصلی ی پایه دو «آریایی نژاد» و «فارسی زبان» .کرد ظهور

 در غیرفارس های هویت فرهنگیِ-سیاسی-اجتماعی سانسور و تخریب با که بود رضاخان

۲۰.گرفت قدرت «ایران» جغرافیاییِ ی منطقه
 های گی ویژه پهلوی دوران در ملی ستمِ 

عرب که-پهلوی حکومت در آریایی ناسیونالیزمِ ی عمده وجه به توجه با و داشت را خودش

 خالف بر .بُردند می سر به شرایطی چه در عرب مردم که است واضح کامال -بود ستیزی 

 حکومت ولی دانند، می عربی فرهنگ مروج را اسالمی جمهوری و است رایج که تصوری

 و فرهنگ فارس، ناسیونالیزمِ به خود ی ویژه بندیِ پای اب ابتدا همان از اسالمی جمهوری

 اگر .نداد آنان به جدی تحرک ی اجازه و کرد سرکوب و محدود را ایران جنوب ها عرب سنن

 این نقد در که ادبیاتی در ولی شود می هم ملل و اقوام دیگر شامل ها محدودیت این چه

 کُرد و ترک های خلق مسائل به که چنان آن است موجود قومی و ملی ستم و ها محدودیت

 در هم که داری ریشه ناسیونالیزم همان ی سایه در ها عرب ی مساله متاسفانه شده پرداخته

 تقویت آشکار و پنهان صورت به حکومت توسط هم و -شده تنیده عمومی فرهنگ

                                                           
 4

 خوانده «عربستان» نام به هم منطقه غیرعرب مردم عامیانه ادبیات در حتا و  قاجار حاکمیت ی دوره از مانده جا به اسناد در حداقل خوزستان کنونیِ ی نطقهم 
 دولت از خود استقاللِ برای ارهو هم ایران عربستان عربِ حاکمانِ .است بوده مرکزی دولت با تعامل در که بود حاکم منطقه آن در محلی دولتی و است شده می

 با شان روابط چهارچوب در را خود استقالل ی دغدغه آنان ایران، های عرب قومی و ایلی بافتار و شان طبقاتی خصلت به توجه با البته و کردند  می تالش مرکزی
 سوی از چندجانبه ستم و ظلم مورد وارههم منطقه این ساکن عربِ ممرد میان این در و کردند می دنبال انگلستان چون هم هایی دولت و ایران مرکزی دولت

 چه اگر بود خوزستان مند قدرت حاکم آخرین خزعل شیخ از قبل که مزعل شیخ مثال عنوان به .کردند می تالش منطقه این بر تسلط برای که اندبوده نیروهایی
 توسط قتلش به منجر سرانجام عرب مردم به او یاندازه بی تعدی و ظلم نهایت در ولی تداش خود حاکمیت تحت ی منطقه اقتصادی رونق در موثری نقش

 خزعل شیخ که چرا گرفت قرار هم ها انگلیسی حمایت مورد کارون، رود در ها انگلیسی رانی کشتی با مزعل شیخ مخالفت علت به که قتلی .شد خزعل شیخ برادرش
 .بود هم مشروطیت جنبش حامیان از همچنین خزعل شیخ .بود داده ها یسیانگل به را زمینه این در کاریهم قول
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 مهمان حاال که مهاجمینی چشم به ایران ها عرب و شود می گرفته نادیده غالبا -شود می

 همین ساکن همیشه ایران سرزمینیِ ی منطقه در ساکن ها عرب .شوند می دیده هستند

 ما منظور اما مورد این در .برند می سر به خود مادری سرزمین در هم اکنون و اند بوده مناطق

 موجود واقعیت که چرا نیست غیره یا مادری سرزمین اثبات برای تاریخی بررسی به ورود

 اثبات برای تاریخی جدل که است متنوعی قومی ترکیب ی دهنده نشان خوزستان ی منطقه

 اجتماعی، متعدد مشکالت سرزمین این به مختلف اقوام مهاجرت یا حضور بندیِ دوره

 گونه این که است داده نشان تجربه و کند نمی حل را منطقه مردم وسیاسی اقتصادی

 اقشار غلطِ و واکنشی تمایالتِ این متاسفانه و نیستند دممر ی توده ی دغدغه هم مباحث

 حقِ بر مطالبات معموال خود خصلت به بنا که هستند اسالمی جمهوری حاکمیت به متوسط

 سیاسی نیروهای بخش در مثال)مذهبی و ناسیونالیستی گفتمانی چهارچوب در را خود

 .کنند می ارائه (مرکزی دولتِ ی شیعه مقابل در گرایی سُنی خوزستان، در عرب ی عمده

 

 «عربیسم پان»-«وهابیسم»-«عرب خلق»

ستیزیِ  همچون لر و ترک  شده ستیزیِ نهادینه ان، عربزب ای فارسی در فضای نرمال رسانه

معموال   .شود اش احساس می همواره طعم ،کالم روزانه تند و ثابت ی همچون ادویه ،رایج

از آنان به عنوان  ،از سوی مردم عرب نیستای  مطالبهوقتی خبری از اعتراض و 

تنها با تفکیک ایرانی و شود که  یاد می« های ایران عرب»یا در بهترین حالت « زبان عرب»

. ستیزی در کالم رایج باشد پوششی برای کاربرد و پیگیریِ عربغیر ایرانی بودن 

لر و ترک و به طور  ستیز با عرب و ی خودش را در انرژی عمدهایرانیستی  گرایی پان هویت

و همواره در حال  قوم آریایی و فارس قرار داده است  چاکرِ/اسیر/مهاجر/ِ متجاوز کلی دیگری

ی جغرافیایی هم پیدا  این وضعیت یک ترتیب و نقشه. تعیین نسبت خودش با آنان است

است و باقی مناطق هم به نوعی در ارتباط با آن بر « تهران»اش  کرده است که مرکزیت
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ای به  ها به هر بهانه اما وقتی عرب. گیرند ایرانیسم آریایی قرار می ی صدارت پان  روی نقشه

کنند، با توجه  مانند دیگر اقشار جامعه موقعیت اعتراض و بلند کردن صدای خود را پیدا می

یا « خلق عرب»به « ها زبان عرب»یا « های ایران عرب»ناگهان  کاربران، به موقعیت

شوند که از جایی خارج از مرزهای وطن آریایی  تبدیل می« ها عرب نپا» یا« ها وهابی»

اند و خواهان  تحریک شده( و در گذشته رژیم بعثی اغلب از سوی رژیم عربستان سعودی)

ملت -در چهارچوب دولت« حاشیه»در واقع ! جدا کردن بخشی از خاک وطن هستند

شهروند درجه سه و چهار است ولی وقتی  ران تا زمانی که اعتراض نکرده،ای شیعیِ-آریایی

این روال . شده و مزدور خارجی است کار و تحریک اش بلند شود حتما خیانت صدای اعتراض

و هم به یک عادت  مردم ای از  های گسترده به عنوان یک ابزار کنترل امنیتی در بخش

رکوب مناطق حال رژیم حاکم برای س تبدیل شده است که در این مواقع کمک هنجار ملی

اینکه ممکن است نیروهایی از خارج و از هر کشوری در جایی دخالت بکنند مساوی . است

کارانه و وابسته  نیست با اینکه اصوال مطالبات یک ملیت یا قوم با قصد و مرضی خیانت

را « خلق عرب»رژیم جمهوری اسالمی به خوبی توانسته است ترکیب . معرفی بشود

طلبی و اخیرا هم با وهابیسم و تروریسم معرفی و  دل خیانت و جداییهمچنان به عنوان معا

و فرهنگی سیاسی ها و نهادهای  سازمانیادآور شاید اگر چه « خلق عرب». تبلیغ بکند

که از سوی رژیم سیاسی تازه به قدرت رسیده )است ۵۱ها به خصوص در مقطع قیام  عرب

راض و مقاومت مردمی هم هست که ای به اعت ولی همیشه اشاره (شدیدا سرکوب شدند

آن چیزی . کنند ی ایران تالش می برای احقاق حقوق خودشان به مانند سایر اقشار جامعه

و « خلق عرب»زدنی به  هم به را در چشم« های ایران زبان عرب»یا « های ایران عرب»که 

مقاومت آنان گری و مبارزه و  کند همانا مطالبه تبدیل می« ها طلب تجزیه»و « ها وهابی»

 . است
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  «هراسی تجزیه» ی سکه دیگرِ روی «لریزاسیون»

 و رکزگرایانم خاص ادبیات با رژیم به وابسته نیروهای سوی از که هراسی تجزیه بر عالوه

 بیشتر سوی از تبلیغاتی ترکیبی اخیرا شود، می گرفته کار به شیعی -آریایی های فارس پان

 رنج نظری پریشانی از آشکارا که سطحی های اسیونالیستن از شیبخ یا) شوینیست نیروهای

 است هراسی تجزیه همان دیگر روی نگارنده این دید از که شود می گرفته کار به (برند می

 است، شده تبدیل فارس پان مرکزگرایان رایج ی سکه به هراسی تجزیه اگر که تفاوت این با

 به ها عرب و لرها ی مقابله و کشی صف ایجاد یبرا و ای منطقه درون کاربردی لریزاسیون

 زیست محل در «هراسی تجزیه» ی شده بومی واقع در «لریزاسیون» .شود می گرفته کار

 .شود می گرفته کار به ای منطقه درون تضاد کردن فعال جهت در که است لر و عرب

 تبعیض و تمس ای منطقه های ویژگی و مطالبات و هویت کردن محو برای «هراسی تجزیه»

 کردعمل چگونگی و کار و ساز کردن پنهان برای «لریزاسیون» و شود می گرفته کار به

 که لرهایی کردن قربانی و گرفتن نادیده قیمت به- شیعی-آریایی مرکزگرای داری سرمایه

 کاربرانِ .شود می گرفته کار به -اند داشته قرار تاریخی سرکوب تحت هم خودشان

 -آریایی مرکزگرای ناسیونالیسم گریستم چگونگی واکاوی به ای عالقه «لریزاسیون»

 ترجیح خود، شوینیستی پیدای و پنهان گرایش یا خصلت طبق و ندارند منطقه در شیعی

 .کنند تعریف دیگر قوم یا ملیت با آلوده رقابت یا تضاد در را خود حقانیت و هویت دهند می

  .کنیم می مشاهده غیرفارس های ملیت تمامی بین در را شوینیستی گرایش این

 پیدا ایدئولوژیک فارسیزاسیون با یکسان وزنی همچنین آن، کاربران گفتار در لریزاسیون

 واقع در لریزاسیون .کند می خارج است رفته ها آن بر که ستمی ی دایره از را لرها و کند می

 از را خودش ،«لر» ی نشانه و لغوی کارگیریِ به با که است فارسیزاسیون به غلط ای اشاره
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 در لرها سر بر آنچه به اشاره و توضیح قابلیت ضمنا و کند می خالی درست محتوای

  .ندارد هم را است رفته فارسیسم پان حاکمیت و سلطه چهارچوب

 کار به لرها علیه تبلیغات در اغلب و است «لریزاسیون» کاربران توجه مرکز در عمدتا آنچه

 یک .دارد اشاره لرها و ها عرب زیست محل جغرافیایی ی حیطه تعیین به شود می گرفته

 نامیده خوزستان اکنون که جایی در لر و عرب مرزهای تعیین برای فرساینده تبلیغاتی جدال

 در لرها از بخشی سوی از واکنش به همچنین و «لریزاسیون» کاربران سوی از شود می

 ضروری باید گویا دارند کشور تشکیل صدق که نیروهایی برای البته جدال این .است جریان

 تحوالت کنونی خوزستان ی منطقه .نیست پیش در راحتی چندان کار هم باز ولی باشد

 در تلفمخ دالیل به و بسیاری انتقال و نقل و ها مهاجرت و است گذرانده سر از بسیاری

 خود ایج در تاریخی مختلف مقاطع در کدام هر بررسی که است پذیرفته صورت آن سطح

 و دولتی های نقشه و طرح با کیفی طور به اتفاقی یا طبیعی های مهاجرت .دارد اهمیت

 تفاوت ایران در مدرن ملت-دولت دوران در جمعیتی ترکیب تغییر و مهاجرتی های سیاست

 و مطلوب های گیری نتیجه برای تاریخ طول در سریع حرکت علمی لحاظ به .دارند بسیار

 اساس بر که هایی مهاجرت مثال .نیست جایز نژاد و ملت و دولت و ومق آن و این خوشایند

 با کنونی اهواز شکل به اش توسعه و رشد و ناصری بندر جایگاه تحوالت و تغییرات

 و پهلوی دوران در هایشان زمین از عرب کشاورزان ید خلع روشن و مشخص های سیاست

 در ها بختیاری از بخشی نشینی جایک و اقامت مثال یا .نیستند یکسان اسالمی جمهوری

 در آنان شدن ساکن ای دوره در و ها آن رو کوچ زیست شکل به توجه با کنونی خوزستان

 آن و کرد نگاه حکومتی جمعیت ترکیب تغییر کلی سیاست تحت نباید را گرمسیری مناطق

 ای و شوینیستی گرایشات عمومی ضعف .کرد تعبیر تاریخی «لریزاسیون» عنوان به را

 تسلسل پیگیری با تنها کنند می گمان که است این در گراْ قوم سطحیِ های ناسیونالیسم

 تشخیص را باطل و حق نبرد ی جبهه پیروز توانند می (باشد ممکن اگر تازه )تاریخی وقایع
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 پرتو در جز را آمرانه و دستوری های مهاجرت و جمعیتی تحوالت که صورتی در .دهند

 های رژیم)ایران معاصر تاریخ در مدرن ملت-دولت ی نهادار مایهسر کارکرد های ضرورت

 های مهاجرت با ها آن کردن نشین هم و کرد درک توان نمی (اسالمی جمهوری و پهلوی

 وقایع با بازی و سرگرمی یک حد در تنها گذشته های قرن اتفاقی یا طبیعی و تاریخی

 .ونیکن جوامع معضالت شناخت برای راهی نه و است تاریخی

 و مشخص ی سابقه هم آن که کنونی استانی بندی تقسیم اینکه دیگر توجه قابل ی نکته 

 طرح مبنای است شده پیگیری مرکزی های دولت سوی از آن اجرای برای خاصی اهداف

 چهارمحال مثال یا) «لرستان» استان که صورت این به .گیرد می قرار «لریزاسیون»

 از) دیگر مناطق در لرها حضور نتیجه در و کنند می تعریف لرها برای مکانی را (بختیاری

 اقوام و ها ملیت حقوق به تجاوزی ،«لریزاسیون» مفهوم ذیل را (کنونی خوزستان جمله

 های بندی تقسیم تواند نمی خواه عدالت و خواه آزادی گیری جهت یک .کنند می معرفی دیگر

 مبنای را است آشکار آن سر پشت معین اهداف و مشخص ی سابقه که را کنونی استانی

 یک صرفا جز هدفی و است آشکار تناقض یک صورت این غیر در که دهد قرار خود تحلیل

 .گرفت نخواهد قرار پذیرش مورد هم جامعه سوی از که بود نخواهد شوینیستی پروپاگاندای

 ی بارهدر قضاوت مبنای را  همان هم و بود حکومتی استانی تقسیمات منتقد هم توان نمی

 به تنها آشکار های گری ناشی و رویکرد این .داد قرار ملیت و قوم یک سرزمین تعیین

 (خارجی چه و داخلی چه )قدرت به توأمان نزدیکی و دوری در شوینیسم مدار قدرت خصلت

   .گردد می بر

 و دارد بسیاری های داستان ایران مرکزی های دولت تحت اخیر قرن یک در مهاجرت 

 آن کاسبان و آمران با مهاجران حساب ولی شدند آواره مختلف مناطق به سیاریب مردمان

 منطقه یک مردم جدال و جنگ به تنها ها آن دیدن یکسان و است جدا زیادی حد تا معموال

 عرب های شوینیست و گرا قوم ناسیونالیسم سطحی رویکرد .انجامد می آنان هستی نابودی و
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 در و هستند ایران در فارس غالب شوینیسم مشابه واقع در نهزمی این در کرد و ترک و لر و

  .کنند می رقابت آن با عرصه این

 

 

 ایران در لرها و فارس گراییِ ملی

 

 کنترل و لرها سرکوب خود استقرار تضمین برای را اش هدف اولین رضاخانی ملت-دولت

 فیلم همچون ) رهنگیف تبلیغاتی های تالش از ۲۵ .داد قرار بختیاری لر قدرت پر خوانین

 کنترل برای رضاخان تالش همگی لرستان نفوذ پر نیناخو سرکوب تا گرفته («لر دختر»

 های راه بر تسلط و نفتی منابع بر تسلط و جنوب ی منطقه کنترل .بود ستانلر وذنف و قدرت

 یدیکتاتور برای آنان سرکوب جز راهی لرها و ها عرب ید خلع طریق از آبی و زمینی تجاری

 و شناختی جامعه ی مالحظه هیچ بی که قاپو تخته سیاست .بود اشتهنگذ باقی رضاخانی

 زندگی گسیختگی هم از لر، طوایف سنتی قدرت مراجع سرکوب و قتل شد، اعمال ای منطقه

 های استان در لرستان بزرگ ی منطقه جداسازی و بندی تقسیم و آنان اقتصادی و اجتماعی

 سرکوب رضاخان .بود دوران آن در لرها کنترل و سرکوب برای تالشی همگی مختلف

 برای ای مقدمه غرب،-شرق و جنوب-شمال تجاری مسیرهای کنترل بر عالوه را لرستان

 تغییر .کرد می تلقی منطقه آن سرشار منابع و معادن بر تسلط و کنونی خوزستان کنترل

 دولت از خارجی ایتحم و غیرمرکزی مختلف مناطق با مقایسه در نظامی قدرت توازن

 و مرکز شکاف و داد شکل را ایران ملت-دولت استبدادی و نظامی ساختار ایران، در مرکزی
                                                           

 :بعارجوع کنید به این من۲۵

 .یرواند آبراهامیان؛ ایران بین دو انقالب؛ نشر نی

  Stephanie Cronin ;TRIBAL POLITICS IN IRAN (Rural conflict and the new state,۲۹۱۲–۲۹۰۲ First published ۱۴۴۱ 

by Routledge 
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-دولت ی پایه و ایران ی جامعه هویتی عنصر به مشروطه انقالب شکست از بعد پیرامون

 توسط که خود چپ اصطالح به بخش در مدرن سیاسی ی اندیشه و شد تبدیل مدرن ملت

 ها چشم عمال مترقی، بورژوازی عنوان به رضاشاه ارزیابی با هم شد می مایندگین توده حزب

   .کرد نابینا سرکوب و ستم تاریخ از بخش این بر را

 در مثال عنوان به اکنون هم تا را لرستان مناطق در کنترل و سرکوب سیاست این ی ادامه

 در متعدد سدسازی های پروژه .کنیم می مشاهده مناطق این از آب انتقال های برنامه مورد

 و کشاورزان شامل)منطقه مردم از زیادی تعداد وارگیآ و بیکارسازی به که منطقه این

 همچون مناطقی به کار وجوی جست به آوارگان این از بخشی .است شده منجر (دامداران

 ایشافز با باغملک و رامهرمز و ایذه همچون شهرهایی و اند کرده مهاجرت اهواز و عسلویه

 انواع رشد به توجه با ای سابقه بی ناامنی در و اند شده رو روبه بیکاران جمعیت از توجهی قابل

 بزرگ و کوچک صنایع تعطیلی .برند می سر به اجتماعی های آسیب و ها نابهنجاری اقسام و

  .است کرده ایجاد منطقه آن در را مشابهی مشکالت آب بحران و لرستان استان در

 عنوان به هم لرنشین مناطق در کالن اجتماعی و امنیتی های طرح به باید افاوص این با

 بسیاری در که طور همان .کرد توجه هم مناطق این اقتصادی غارت از ناپذیر جدایی بخشی

 جز هم لرها شود، نمی داده مناطق آن مردم فرهنگی حضور به فرصتی غیرفارس مناطق

 .ندارند مستقلی فعالیت ی اجازه کنند، تعریف آریایی ایرانِ از ای زائده عنوان به را خود اینکه

 و گرایی فارس برای مناطق این در محلی مزدوران توسط فرهنگی های طرح اقسام و انواع

 گسترش و رشد .است آمده در اجرا به مناطق این در آریایی گرایی ملی ی روحیه تقویت

 دستور در پیش ها سال از حکومتی ی شده مهندسی گرایی کوروش و ایرانیستی پان تفکرات

 متعدد های مراسم  .دارد قرار منطقه در «فرهنگی فعالیت» پوشش تحت امنیتی عوامل کار

 و گذاران سرمایه و سپاه امنیتی عوامل توسط گردی کوروش تورهای و خوانی شاهنامه

 داری جهت رطو به فرهنگی میراث های کانون .شد اندازی راه محلی ی وابسته کاران پیمان
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 از توجهی قابل بخش ترتیب این به .کنند می تقویت منطقه در را ایرانیستی پان گرایشات

 پارسی اقتدارگرای زگراییِمرک و آریایی ناسیونالیسم مسمومیت دچار بلیغاتت این تحت لرها

 حفظ و احیا برای ناپیگیری و خود مستقل هویت به توجهی بی گرایشات این نتایج از .شدند

 مسلط فرهنگی چهارچوب در پرشتاب انحالل و فرهنگی میراث گسترش و تقویت و

 ایدئولوژیک ی نماینده عنوان به لرها از بخش این از رژیم نتیجه در .است شیعی-آریایی

 استفاده خوزستان ی منطقه در ها عرب همچون رقیب های هویت با هژمونیک نبرد در خود

 دچار دیروز از بیشتر روز هر و دانند می کوروش ی نواده را خود که لرهایی .کند می

 خود زیست محیط مدیریت و سرنوشت در دخالتی اینکه بدون شوند می فرهنگی ی استحاله

 به عرب فعاالن از بخشی را ایرانیست پان لرهای از رژیم ابزاری ی استفاده این .باشند داشته

 و لرهاست ی همه دادن نشان دست یک جهت در آشکارا که کنند می تعبیر «لریزاسیون»

 در اشتباه همین .است ایرانیست پان های فاشیست سپاه به لرها بیشتر دادن هل اش نتیجه

 ناظران دیگر و لرها سوی از گری سلفی و وهابیت با ها عرب اعتراض و جنبش تداعی

 های عرب میان در گری سلفی و وهابیت و گرایی سنی عمال که صورتی در گیرد می صورت

 عرب جوانان از بخشی سطحی گرایش و ندارد جدی نفوذ و مانور برای جایی ایران در شیعه

  .است مرکز گرایی شیعه به واکنش یک بیشتر

 

 بندی جمع

 اسالمی جمهوری نظام در پایدار سیاست یک ای منطقه افکنی تفرقه که است این حقیقت

 برای .است خارج نوشتار این ی حوصله از آن شگردهای و ها نمونه بررسی که است بوده

 مردم قیام .کنم اشاره خوزستان در ها عرب ۲۵۱۰ قیام به باید تاریخی مهم ی نمونه یک

 های نقشه و طرح از یکی به اعتراض در (میالدی آپریل ۲۵)۲۵۱۰ سال در خوزستان عرب

 ردفت رئیس ابطحی ی نامه .بود منطقه جمعیتی ترکیب سیستماتیک تغییر برای حکومتی
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 ترکیب تغییر در اهتمام بر آن در که شد افشا (خاتمی محمد)طلب اصالح جمهورِ رئیس

 ی توده خشم نامه این ۲۱.بود شده تاکید هاغیرعرب نفع به خوزستان ی منطقه جمعیتی

 داشته نگه  عقب و فقیر مردم به اسالمی جمهوری ی ساله چندین ستم و ظلم از ناراضی

 ۱۴  از بیش مردمی قیام بارِ خشونت سرکوب ی نتیجه در و انگیخت بر را خوزستان ی شده

 همین و برانگیخت هم را خوزستان ساکن اقوامِ دیگر دلیِهم اتفاقا قیام این .شدند کشته نفر

 از هم و خود ی قهریه نیروی از هم قوا تمام با و شد می حکومت بیشتر خشم موجب

 از هایی بخش .کرد استفاده مردم قیام کنترل برای ناسیونالیستی ئولوژیک ایده ابزارهای

 نهادهای و رسانی اطالع ابزارهای ی همه که منطقه در حاکم متوسط ی طبقه های فارس پان

 مردم مطالبات عمق و کوبیدند ناسیونالیزم طبل بر دارند اختیار در را اجتماعی و ای رسانه

 از وسیعی طیف .کردند سانسور و جعل ار قیام محتوای و پنهان را عرب ی دیده ستم

 محصوالت فروش مراکز صاحبان دولتی، یرتبه عالی کارمندان هنرمندان، نگاران،  روزنامه

 به اند شده خارج حکومت به وابسته غیر یها عرب رَسِ دست از گی همه که ... و فرهنگی

 و فارس ناسیونالیزمِ هب شدن آویزان با اسالمی جمهوری با صدایی هم در و آهنگهم طور

 .شود سرکوب و سانسور عرب مردم طلبِ آزادی و خواه عدالت قیام تا کردند تالش آریایی

 که اقشاری .بود جاری هم خوزستان شهرهای دیگر و اهواز در اخیر های قیام در رویه این

 جمهوری با شان غالب وجه در و لزوما شوندمی صدا هم اسالمی جمهوری با مواقع این در

 و هستند دچار مرکزگرا ناسیونالیزم به ئولوژیک ایده لحاظ به ولی ندارند توافق هم اسالمی

 در دارد فارس ناسیونالیزمِ  با مشکلی هم اسالمی جمهوری گویا که دارند را غلط گمانِ این

می استفاده هم فارس ناسیونالیزمِ ی حربه از مناسب فرصت در اسالمی جمهوری که صورتی

 و ایران بین مناقشات به ها واکنش چنین هم و ها عرب قیام سرکوب یتجربه و کند 
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 به را تضاد ترتیب این به و بیند می اسالمی جمهوری و پهلوی های رژیم ی دارانه سرمایه کارکرد از جدا را جمعیتی ترکیب تغییر عربی شوینیزم نمونه عنوان به  
 .دهد جلوه موجه را خود سیاسی هویت تا دهد می تقلیل فارس و عرب جدال
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 چنان هم که اقشاری و نکرده غلطی ی محاسبه که دهد می نشان همسایه عربی کشورهای

 اَش وقت به هستند گرفتار سیاسی ی مانده عقب لیبرالیزم و آریایی شوینیزمِ و ناسیونالیزم به

 قیام گونه هر علیه دیگری دیکتاتوریِ دولت هر و اسالمی جمهوری دانمتح و سربازان

 ایرانِ در جنبشی هر ترتیب این به .هستند مختلف ملی های اقلیت و اقوام ی خواهانه آزادی

 قادر اصوال نگیرد نظر در را ایران سرزمینیِ ی منطقه ساکن ملل و اقوام ی مساله اگر کنونی

۲۱.کند ایجاد دموکراتیک تحولی نیست
      

 قالب در که دارند حضور نیروهایی هم ها عرب ی جبهه در یعنی دیگر سوی در اما    

 مردم حقوق از دفاع را خود سیاسی هدف و برنامه که کنند می فعالیت سیاسی های  گروه

 اکنون آمده وارد عرب خلق بر که ستمی و ظلم شد ذکر که طور همان .کنند می تعریف عرب

 صورت به مرکزی دولت به وابسته بورژوازی و بورژوازی خرده متوسط، اقشار توسط باغال

 مذهب به هایی واکنش چنین هم و عربی (ناسیونالیزمِ)گرایی ملی های چهارچوب در و پراکنده

 ی وابسته بورژوازی از بخشی .شود می گی نماینده گرایی سُنی انواع قالب در و شیعه مسلط

 رفرمیستِ نیروهای دیگر با گی بستههم در هم (خود تُرکِ و کُرد تایانِهم چون هم)عرب

 ی همه از کنند می تالش طلبی جدایی یا فدرالیسم ی مساله طرح با مستقل، و حکومتی

 حتا راه این در و کنند استفاده خود اهداف بُرد پیش برای مذهبی و گرایانه ملی تضادهای

 جمهوری طلبان اصالح ی برنامه و طرح راستای در عرب مردم جنبش تحریف به قائل

 ۲۱.هستند هم اسالمی

 ای حاشیه اقشار اعتراضات بر اساسا  ماه دی خیزش همچون اما اهواز در ها عرب اخیر جنبش

 همین در اساسا ستم تحت های خلق های جنبش نگارنده این گمان به و است استوار

 های عرب اخیر خیزش و ماه دی خیزش سانسور و عتناییا بی رمز و دهند می رخ چهارچوب
                                                           

 
 و دلیهم جلب مانع که بود فارس ناسیونالیزمِ از تغذیه واقع در و ملی ی مساله به توجهیبی با نیز طلبان  اصالح ژمونیِه تحت ۲۵۱۱سال انتخاباتیِ پسا جنبش در۲۱
 .شد مختلف مللِ و اقوام راهیهم
۲۱

 .وجو کرد وان جستت می های جمعه در اهواز گیر نزدیکان به امام های چشم طلبان یا اخیرا فعالیت های نزدیک به اصالح اش را درطیف نمونه 
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 و متوسط ی طبقه سوی از شیعی-آریایی مرکزگرایی ی حاشیه های خیزش دیگر و اهواز

 و نژادی و ای منطقه و ملی و اقتصادی فرودستان جنبش .است نهفته همین در هایش ارگان

 و خدمت در ینکها مگر بود خواهند طردی و حذف چنین مشمول همگی ... و مذهبی

۲۹.بگیرند قرار آن با همبسته بورژوازی و شیعی-آریایی مرکزگرایی ی حاشیه
 

 

 از باالیی ی درجه به هراسی تجزیه ترفندِ که داد نشان اهواز در اخیر اعتراضات به ها واکنش

 مختلف زوایای از که است الزم و دارد نفوذ ایران ی جامعه مختلف اقشار میان در باورمندی

 و «متهم» عنوان به ها عرب موقعیت به صرفا یادداشت این در .کرد توجه آن دالیل به

 متن در ایران یها عرب وضعیت .شد پرداخته ْهراسی تجزیه این اصلیِ عامل/هدف

 تحلیل برای شود می محسوب «ایران» ئولوژیک ایده عناصر از که ای ملی ستیزیِ عرب

 جهت این از و است خاص اهمیت دارای وزستانخ ی منطقه در اجتماعی و سیاسی مبارزات

 به برای تالش همچنین و .شود پرداخته آن به مختصر حدی در شد سعی یادداشت این در

 منطقه ساکن لرهای سوی به اتهام حال عین در و ایرانیسم پان ارتش در لرها گرفتن خدمت

                                                           
 9

 عمیقی طبقاتی بعد شعارها است، شده واقع شهر جنوب نشین عرب های محله در اعتراضات بیشتر است، شهر حاشیه اهواز جنبش طبقاتی-اجتماعی خاستگاه » 
 عنوان هزار و نشین، حاشیه فقیر، شده، دهران حاشیه به :دارد دیگری معنای عرب یک نزد در "عربم من" .است شده پنهان قومیتی شعارهای البالی در که دارند
  ...دیگر
 " "بره یطلع العجمی حره، حره الگاع " شعار کنند، رد آن طریق از را جنبش و بدهند قرار فاشیسم رادیکال زیر در را آن اند کرده سعی بسیاری که دیگری شعار
 گرفته شکل عربستان اقلیم در مرکزی دولت نظامی -دولتی سازمان استقرار بدو از که عجم از ذهنی تصویر این است، "بیرون برود باید عجم است، آزاد آزاد زمین

 نیز فقیر عجم عبادان معشور، شهر حاشیه عزیزیه، مالشیه، علوی، کوی عبداهلل، کوت در دارد، طبقاتی هویتی کامال است، خارج اینجا در ما بحث حوصله از و
 کارگران این های خانه به معترضان که است نشده دیده وقت هیچ اما کنند، می زندگی عرب جامعه بطن در که هستند ای دهسا کارگران آنها بیشتر کند، می زندگی

 استثمار واضح نمود که دیگری جای هر یا زیتون، کیانپارس، گیرد، می نشانه را شهر مرفه های محله شعارها این بکنند، وارد ها آن به خسارتی یا ببرند، هجوم ساده
 !است مردمان این دیار استعمار و

 بوسیله شهر بر حاکم "برتر من" کشیدن چالش به .است شهر بومی غیر سرمایه و قدرت و پول مانور ساحت تسخیر کنندگان، اعتراض طرف از شهر مرکز تسخیر
 به را نادری خیابان کارگران-فقیران-ها عرب اینک !زد زمین به را شهر بر حاکم برتر من این سفت و سخت مجسمه بار اولین برای "عربم من" صریح شعار

  .«!حاکم فاشیسم برابر در عرب سرمایه، برابر در فقر محکوم، برابر در جالد اند، کرده تبدیل ساله صد ستم جوالنگاه

 (السرخی یوسف اهوازی شاعر و نویسنده بوک فیس از برگرفته)
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 در عرب شوینیست اینیروه برخی سوی از آن تبعات به توجه بدون «لریزاسیون» عنوان با

  .گرفت قرار توجه مورد اخیر خیزش
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 « گرایی قوم» هراس از 

  و ضرورت توجه به تحوالت مناطق غیرمرکزی

 

  

اسالمی در مناطق جنوب و جنوب غربی جمهوری تحرکات اقتصادی و نظامی رژیم 

این . قابل توجه و تامل است ی کنونی بسیار در دوره( نشین مناطق لُرنشین و عرب)کشور

امنیتیِ کالنی برای کنترل این مناطق جهت مدیریت هر چه -گذاری اطالعاتی رژیم سرمایه

 .ها کرده است بهتر غارت منابع آن

نشینی و فقر  گسترده هشدار  اگر چه مقامات مسئول حکومتی هم بر امنیتی بودن حاشیه

کشان این مناطق در این مقطع تاریخی به  حمتسرنوشت کارگران و زاما متاسفانه  ۲اند داده

                                                           
۲
 مسئله یک به نشینی حاشیه» که گفت ایسنا، ایران، دانشجویان خبرگزاری به آبان ۲۱ شنبه سه ایران شرق شمال پهنه بازآفرینی طرح مدیر طالبی علی محمد 

 که شده شناسایی شهری ناکارآمد های لکه و غیررسمی سکونتگاه فرسوده، بافت نشین، حاشیه محله ۱۱۴۴ ایران سراسر در طالبی گفته به«است شده تبدیل امنیتی
 شهرسازی و راه وزیر آخوندی عباس پیشتر. کرد اعالم نفر میلیون ۱۱ را مناطق این در ساکن جمعیت او.است ایمنی و شهری خدمات به دسترسی امکان فاقد

 .ببینید اینجا متن کامل خبر را .بود کرده اعالم نفر میلیون ۱ را شهری فرسوده بافت در ساکن جمعیت و میلیون ۲۲ را شهری نشین حاشیه جمعیت ایران

https://www.radiozamaneh.com/366960
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ها گره خورده است و این منابع هدف  منابع طبیعی محلِ زیستِ آنغارت انگیز با  ای غم گونه

داران حاکم است که از حمایت سیاسی و مذهبی و نظامی  اصلی سوداندوزی سرمایه

 .  حکومتی برخوردار هستند

های کشاورزی،  شناسی اقتصادی و نابودی زمینهای غیرکار های انتقال آب، طرح پروژه

و  ۱های شیرین منطقه و تهدید خطر نابودی شهرهای اصلی مناطق جنوب شوری آب

، احداث سدهایی که به عاملی جهت نابودی ۵های آبی کشور ترین اکوسیستم نابودی مهم

آب  از جمله سد گتوند که کارکردی جز شور کردن) محیط زیست منطقه تبدیل شده اند

ی سوسن ایذه و  در منطقه ۱مثل سد کارون )و هنوز هم در دستور کار هستند( ۰منطقه ندارد

، نابودی آثار تاریخی و هویتی مردم ساکن منطقه چه به صورت (سد انتقال آب بیرگان

های اعراب که  ها و عمارت تا کنون بسیاری از کاخ) نشین تخریب مستقیم در بخش عرب

و (  اند نشین نابود شده ر پابرجا بودند و باقی بافت قدیمی شهرهای عربحداقل از دوران قاجا

ها  چه به صورت زیرِ آبِ سدها بردن مناطقی تاریخی  محل زیست لُرهای بختیاری، این

 . بار جمهوری اسالمی در این مناطق است ای از عملکرد فاجعه همه تنها گوشه

گی به   بهانه و هراس آلوده ی این مناطق نباید به دیده سرنوشت مردم ستم 

بارِ رژیم  مورد غفلت نیروهای چپ و رادیکال قرار بگیرد و عملکردِ فاجعه« گرایی قوم»

این هراس و امتناع اکنون یکی از . جمهوری اسالمی در این مناطق از نظرها دور بماند

گفتمانِ گرای ایرانی و مانعی مهم بر سر گسترش  ضعف اغلب نیروهای چپ ترین نقاط  مهم

ی حکومت در  گرانه های غارت تواند میان برنامه چپ در مناطق مختلف ایران است که نمی

                                                           
 .ی این مصیبت مراجعه کنید جهت مروری بر سابقه «بحران آب، بحران آبادان»به مقاله ی کاوه احسانی  ۱

 .که اخیرا خطاب به ریئس جمهور منتشر شده است ی بنیاد آب بیانیهمراجعه کنید به  ۵

 . «در مورد پروژه عالج آنها  گره کور سد گتوند و نگرانی»ی ناصر کرمی   مراجعه کنید  به مقاله  ۰

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120326171725-3061-138.pdf
http://www.irna.ir/fa/News/82590605/
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/08/150812_l10_nk_gotvand_dam_report
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تُرک بودنِ   ۵.ای ببیند گرایی حاکمیت رابطه گرایی و شیعه های فارس این مناطق و ویژگی

های  ای و یا عرب بودنِ علی شمخانی یا لُر بودنِ محسن رضایی به هیچ وجه مثال خامنه

این حکومت یک . گراییِ هویتیِ جمهوری اسالمی نیست گرایی و شیعه کردِ فارسْنقضِ کار

در پیش دارد و منابع مناطق « حفظ امنیت ملی»فرضی از  ای را با پیش بندی منطقه اولویت

ی  بندی را هم بر پایه گیرد و اساس این اولویت مختلف را در این چهارچوب به کار می

ی آن از دولت پهلوی اول  شیعه قرار داده است که پایه ملت فارس و- ی یک دولت سازه

  ۱.شکل گرفت

تر نواحی غیرمرکزی و انباشتِ  دیگر نیازی به چشم مسلح نیست تا روند تخریب عمده

مساله اینجا برای نیروهای چپِ  ۱.را به چشم مشاهده کرد ۱سرمایه در مناطق مرکزی ایران

عیین نژاد و این چیزها نیست که حاال بخواهیم های ژنتیک برای ت رادیکال انجام آزمایش

« انسان»باید فقط به »و حاال مثال « هیچ نژادی اکنون دیگر مطرح نیست»اثبات کنیم 

                                                           
نزدیک شوند و نه دیگر جریانات چپ « حزب کمونیست ایران»ی کالن جهت تشکیل  اند به برنامه ای همچون کومله در کردستان توانسته های منطقه نه سازمان  ۵

ی کردستان آن کومله در  ط  حزب کمونیست ایران و شاخهاخیرا این بحران هویتی و تشکیالتی در ارتبا. شود اصوال صدایی ازشان در مناطق غیرفارس شنیده می
 . های انتخاباتی کومله محل اختالفاتی درونی شده است گیری یکی از موضع

های توسعه کرده اند و جالب است که کارشان به صدور  برخی همچون نویسندگان مقاله ی زیر تالشی سطحی برای اثبات خالف این اولویت بندی در برنامه  ۱
یعنی نویسنده معضلی را که قرار است مورد بررسی قرار بگیرد را یک امر بدیهی فرض می کند و درنتیجه تبعاتش را هم . های خنده داری هم رسیده استتز

در همه جای دنیا و حتی در امروزه تقریباً . عامل دیگر، مرزنشینی و دوری از مرکز میباشد »:  به عنوان مثال به بخشی از این مقاله نگاه کنید! منطقی می بیند
به عبارت . استکشورهای توسعه یافته دوری از مناطق مرکزی کشور و مرزنشینی مانعی در مسیر دسترسی برابر شهروندان به امکانات و منابع موجود در کشور 

ز مرکز از ایجاد تعامالت سازنده میان نخبگان بومی و از طرف دیگر دوری ا. دیگر توسعه نیافتگی شهرهای مرزی مختص ایران و یا کشورهای توسعه نیافته نیست
همچنین نیروی انسانی ماهر و متخصص به دلیل سختی شرایط کار و تسهیالت زندگی و . نخبگان مرکزی در جهت رشد و توسعه این مناطق جلوگیری میکند

مرزی همجوار با کشورهای بیثبات و بحرانزدهای باشند که از بسیاری خصوصا اگر این مناطق . کمبود امکانات کمتر حاضر به فعالیت در این مناطق میشوند
جغرافیای توسعه »شکاف ؛  ناهید کوه:   ]!![«.در رنجاند.... معضالت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی نظیر فقر، بیکاری، اعتیاد، قاچاق و مناقشات قومی و مذهبی و 

 ۰۵نامه ی گفتگو شماره  ل، فص«و جغرافیای قومی در برنامه های عمرانی دولت

تضاد بین . داری در ایران است آباد شده است دور از درکی دقیق از عملکرد واقعی سرمایه«  مرکز»غارت شده است و « مرکز»به نفع « حاشیه»این تصور که   ۱
ربطی به درکی انحصاری از عملکرد سرمایه ندارد که در ایران بوده است و   داری جهت تقویت کارکردِ سراسریِ سرمایه  (Policy) مرکز و حاشیه یک سیاست

تر در این  برای بحثی دقیق .های ملی و قومی خواهیم رفت داری در ایران به راه خطایی به ویژه در طرح مطالبات جنبش اگر چنین ببینیم اصوال از تبیین سرمایه
 . از دکتر سیروس بینا، نشر پروسه« امپریالیسم، مفهوم انحصار و جایگاه تئوری ارزش»گفتار  زمینه مراجعه کنید به درس

 .ن خبرساز شدی رسمی وزارت کشور و الحاق مناطق پُرآب استان چارمحال بختیاری به استان اصفها اخیرا ماجرای تغییر نقشه  ۱

https://www.youtube.com/watch?v=_kVsTEGI6zk&index=5&list=PL2BCjfkeZ8x-UOxnb2heMJnb66AngMcuH
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کشان این سرزمین  ، بلکه باید توجه کرد که رژیم اسالمی اقشار مختلف زحمت«توجه کنیم

کشان روستایی و  تهم کارگران و زحم. را هر یک به شکلی مورد هدف قرار داده است

های فارس و اصفهان و تهران را و هم کارگران اهواز و لرستان و کردستان و  شهری استان

که اغلب مناطقی ) ی دوم کشی از مناطق دسته اما برای غارت و بهره. بلوچستان را

 ۹.گیرد گراییِ فارس را در پوششِ ناسیونالیسمِ ایرانی به کار می ، قوم(نشین هستند غیرفارسْ

یعنی اگر کارگرِ اصفهانی و تهرانی و شیرازی را با نیروی انتظامی و با ترساندن از داغ و 

و   کند، در مناطق غیرفارس درفش و زندان و تهدیدِ بیکاری و انگ ضدانقالب مهار می

گیرد به  نشین همین ترفندها را برای مهار اقشار پایین و کنترل منطقه به کار می غیرشیعه

و  -در هیئت یک ناسیونالیسمِ فارسی و ایرانی -گراییِ فارسی  ه با دمیدن به قومعالوه اینک

تحتِ ایدئولوژیِ ناسیونالیسمِ فارس و ایرانی،  چهار  « دست شده ی یکْ توده»ایجاد یک 

 :کند هدف را دنبال می

نشین با  ممانعت از پیوند طبقاتی اقشار مختلف کارگران و زحمتکشان در مناطق فارس( ۲

 نشین  مناطق غیرفارس

                                                           
به نظرم تغییر دیگری که به همین اندازه اهمیت دارد، »: در بُعد بین المللی هم به این نکته از کوین اندرسون توجه کنید که به صورت مبهمی طرح شده است ۹ 

طبقه ی »من از تعبیر . )شود متوسل می« سفیدپوست»گرایانه است که به بخشی از طبقه ی کارگر یعنی مشخصاً بخش  ورزی راست حرکت به سمت نوعی سیاست
های نژادی و  کنند نوعاً ترکیب های مختلف کار می مردمی که در صنایع و حرفه. آید چون فقط یک طبقه ی کارگر وجود دارد خوشم نمی« کارگر سفیدپوست

ها  ترامپ نزد همین. هستند« روستایی»، یعنی کسانی که تا حدی شود متوسل می« سفیدپوست»اصطالح طبقه ی کارگرِ  حال، به این به بااین.( قومیتی متنوع دارند
توانیم کارهایی را بکنیم که  ما نمی. کاری که چپ باید بکند، آگاه شدن از این ماجراست ....ها هم درست است تر بود و این نکته درباره ی بقیه ی این گروه موفق

هراسی و از این قبیل،  یک از آن مسائل بنیادین مانند نژاد، جنسیت، امر جنسی، اسالم توانیم در هیچ نمی .کنند تر از مرکز در حزب دموکرات می برخی افراد راست
طورکلی، در قبالِ مردم روستایی چه باید باشد،  تنها طبقه ی کارگر سفیدپوست بلکه به به نظرم باید فکر کنیم که رویکردمان به نه. مصالحه کنیم و امتیاز بدهیم

مارکس هرگز نژاد و طبقه .....های اجتماعی فقط مسئله ی تعداد در میان نیست؛ افراد درگیر در این جنبش باید جایگاه استراتژیک هم داشته باشند شچون در خیز
شود و آگاهی جمعی  بقة کارگر میدهد که نژاد مایة افتراق ط تبار نشان می تبار یا آفریقایی های ایرلندی او در تحلیل خود از وضعیت آمریکایی. را از هم تفکیک نکرد

شود همسویی بیشتری با  پوست داشته باشند، و همین باعث می های خودبرترپندار به کارگران ایرلندی و سیاه کند تا نگرش کارگران سفیدپوست را تحریف می
کند که  او فکر می: کند مارکس این مسئله را هم وارونه می. استولی او متفکری دیالکتیکی . کند های انقالبی را تضعیف می های حاکم داشته باشند و انگیزه طبقه

جویی در آگاهی انقالبی کمک کند،  های جدیدی از ستیزه تواند به زدن جرقة خیزش طبقة کارگر در بریتانیا و خلق شکل یک خیزش ایرلندی در ایرلند می
 . نئولیبرالیسم در بحران :وگو با جان بالمی فاستر و کوین اندرسون گفت. «هایی که امکان اشاعه داشته باشند شکل

 

http://www.rahekaregar.com/maghalat/2017/09/04/andersun1.htm
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نشین به یک کژکارکردِ  محدود کردنِ مطالبات کارگران و زحمتکشان مناطقِ فارس( ۱

 ساالریِ رایج و از اولویت توجه خارج کردنِ آن مدیریتی ساده و ناشایسته

نشین در یک  اثر کردنِ مطالبات کارگران و زحمتکشانِ مردمِ مناطقِ فارسْ یمحو و ب(  ۵

 تحتِ ایدئولوژیِ ناسیونالیسمِ فارس و ایرانی« شده دستْ  ی ایرانیِ یکْ توده»

علیه کارگران و زحمتکشانِ مناطق « شده دستْ ی ایرانیِ یک توده»تقویت و مدیریتِ ( ۰

های  ژیک از آن جهت سرکوب و حذف منافع و جنبشنشین و برساختنِ اهرمی استرات فارس

 .نشین های مطالباتیِ کارگران و زحمتکشانِ مناطقِ غیرفارس عمومی آن مناطق و نیز جنبش

ی کارل مارکس در مورد رقابتی که بین کارگران انگلیسی و  شاید ذکر اشاره 

ا برای نیروهایی که شد در این ج ی او مانع اتحاد آنان می ایرلندی وجود داشت و به دیده

ی خود  مارکس در نامه. ایم قابل توجه و آموزنده باشد مخاطب خود در این نوشتار قرار داده

، چنین ۲۱۱۴آوریل   ۹، در ۲۴یر و فوگت های مه به دو تن از فعاالن کارگری  به نام

 :نویسد می

متخاصم گاه اکنون جمعیت کارگریِ تمام مراکز صنعتی و تجاریِ انگلستان به دو اردو» 

کارگر انگلیسیِ معمولی از . کارگران انگلیسی و کارگران ایرلندی: تقسیم شده است

او خود را . آورد متنفر است اش را پایین می کارگر ایرلندی به عنوان رقیبی که سطح زندگی

سان خود را به ابزار اشراف  کند و بدین در مقابل کارگر ایرلندی عضو ملت حاکم احساس می

ی آنان را بر  سازد و به این ترتیب سلطه داران برای مبارزه بر ضد ایرلند بدل می ایهو سرم

های مذهبی، اجتماعی و ملی بر ضد کارگر ایرلندی را  او تعصب. بخشد خودش تحکیم می

                                                           
 ۲۱۱۴ی  ها هر دو در اواسط دهه آن. های آلمانی و پیروان مارکس و انگلس بودند سوسالیست( ۲۱۵۴ -۲۱۱۵)و آگوست فوکت ( ۲۱۰۴ -۲۱۱۱)یر  زیگفرید مه  ۲۴

 .کردند فعالیت می( انترناسیونال اول)« المللی کارگران انجمن بین»پیوستند و در « های نیویورک کلوب کمونیست»جا به  به آمریکا مهاجرت کردند و در آن
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با « سفیدپوستان بینوا»برخورد او با کارگر ایرلندی بسیار شبیه برخورد . دارد پاس می

کارگر ایرلندی نیز با دلبستگی به پول . دارِ پیشین آمریکاست ت بردهپوستان در ایاال سیاه

او کارگر انگلیسی را هم همدست حاکمان . دهد خودش جواب کارگر انگلیسی را می

 .داند ها می ی احمق آن انگلیسی در ایرلند و هم بازیچه

ختیار این دشمنی را مطبوعات، روحانیت و نشریات فکاهی و خالصه تمام وسایلِ در ا

ی کارگر  راز ناتوانی طبقه. زنند دارند و دامن می طور تصنعی زنده نگه می طبقات حاکم به

این، همان رازی است که . اش، در همین ستیزه نهفته است یافتگی رغم سازمان انگلستان، به

خوبی از این امر آگاه  این طبقه به. کند اش را به یاری آن حفظ می دار قدرت ی سرمایه طبقه

 ۲۲«.است

افکنی قومی توسط حکومت  ای هم از ترفند اختالف متاسفانه تقریبا هیچ بررسی حتا توصیفی

نشین از سوی نیروهای  های اجتماعی در مناطق غیرمرکزی و غیرفارس ی جنبش در عرصه

و  ۲۱ارائه نشده است چرا که اصوال این معضل در دستگاه تحلیلی آنان قرار ندارد« چپ»

اش تحت معیارهای  کنند که هویت دستی فرض می ی یک همچون توده ی کارگر را طبقه

و ایدئولوژیک حاکم اساسا شکل گرفته است و از این زاویه به همین دلیل در « ملی»

                                                           
 :منبعبه نقل از این  .۱۱های مارکس و انگلس به کارگران آمریکا، ص  ، نامه۲۱۱۴آوریل  ۹یر و فوگت،  ی مارکس به مه از نامه  ۲۲

 ۲۱۱، ص۲۵۹۵ی محسن حکیمی، نشر مرکز چاپ اول های کارگری؛ ترجمه کارل مارکس و فردریش انگلس؛ اتحادیه

 :یا  به این منبع مراجعه کنید

Karl Marx, [Ireland and the English Working Class]: Workers unite( the international ۲۵۴ years later); Edited 

by Marcello Musto ; Newyork:  BLOOMSBURY, ۱۴۲۰, p۱۰۹ 

برخی مخالفتی با . دست نبود داری چندان یک های دیگر در مورد برده کرد، موضع سوسیالیست داری رشد می مبارزات ضد برده ۲۱۵۴ی  هنگامی که در دهه» ۲۱
یر،  تأسیسی در نیویورک که یکی از دوستان مارکس، ژوزف ویدمه ی کارگری تازه حتی اتحادیه. داری نداشتند و برخی تنها مخالف گسترش بیشتر آن بودند برده

ی  های طبقه های تبعیدی آلمانی کندتر از رادیکال به عبارت دیگر موضع سوسیالیست. دانست ی آن مرحله نمی داری را مسئله ی لغو برده اش را داشت مسئله رهبری
ی حسن  نوشته« مارکس، جنگ داخلی آمریکا و رهایی ایرلند» ی  نقل از  مقاله«  .نگذاشت اما سرعت گسترش حوادث جایی برای مماشات باقی. متوسط بود

 .مرتضوی؛ سایت نقداقتصادسیاسی

https://pecritique.com/2013/03/02/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%83%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF/
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برخورد با مطالبات قومی و ملی مناطق مختلف ایران موضعی نه چندان متفاوت از رژیم 

 . کنند ایرانیست اتخاذ می حاکم و اپوزیسیون راست و پان

تاکید بر حق آموزش به زبان مادری و دیگر حقوق دموکراتیک ملی و قومی و مذهبی، 

ی کارگر نیست بلکه حکومت جمهوری اسالمی را از مانور با  واگرایی و علیه منافع طبقه

درک . کند ناسیونالیسم ایرانی برای سرکوب تمامی کارگران و زحمتکشانِ ایران ناتوان می

جنبش چپ و سوسیالیستی .  یروهای رادیکال و مترقی بسیار اساسی استاین نکته برای ن

ی تغییرش یعنی  داری در ایران و سوژه ی سرمایه اگر به روابط سرمایه و مناسبات ستمگرانه

های این  دهنده و چوب زیر بغل های یاری تواند به اهرم کند، نمی ی کارگر توجه می طبقه

-ی ایران و مرکزیت سیاسی نابرابر مناطق حاشیهی  ی رابطه داری در عرصه سرمایه

 .تفاوت باشد نظامی ایران بی-اقتصادی

 

 گرایان گرایی در نزد چپ هراس از قومْ

معموال وقتی از مطالبات قومی و ملی سخنی به میان می آید یا تاکیدی بر معضالت 

. آید به میان می« راییگ قومْ»ای اقوامِ مختلف در ایران می شود، اتهامِ در غلتیدن به   منطقه

گرا را اگر در جای مشخص خود قرار بدهیم و فعال کنار بگذاریم، این  بررسی نیروهای راست

گرایان به فعاالن حقوق دموکراتیک مناطق مختلف ایران وارد  اتهام اغلب از سوی چپ

 ها به در تالش برای ارائه یک ارزیابی هر چند کلی و عمومی از برخورد چپ». شود می

امری که از . ها در ایران، ابتدا باید بغرنجی و دشواری این کار را به خاط سپرد ی ملیت مساله

گردد، از سوی دیگر به گوناگونی  ها برمی ها و ملت ی ملیت سویی به پیچیدگی خود مساله

ها و مواضع هر کدام از  ی چپ ایران، و از جهت سوم به تحول دیدگاه اجزای تشکیل دهنده
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ها و مواضع با رفتار  اء، از اواخر قرن گذشته تا کنون و میزان انطباق این دیدگاهاین اجز

 ۲۵«.ها عملی مشخص آن

بندی مشخصی تحت یک الگوی  رسد اغلب نیروهای چپ در حال حاضر صورت به نظر می 

خاص از مطالبات قومی و ملی مناطق مختلف ایران و نیز عملکرد فعاالن آن دارند که نه 

ی از حقیقت است و نه اینکه اصوال منجر به یک بررسی دقیق از موضوع بررسی چندان خال

گرا اغلب مطالبات قومی و ملی را ذیل یک  نیروهای چپ. شود و تحلیل دقیق از آن می

مشکل اما . دهند قرار می( الملل و در نهایت در سطح بین) ی عمومی برای کل جامعه برنامه

دوران انقالب اکتبر از عملکرد  ازی که حداقل اینجاست که برخالف ادبیات مشخص

ها در شوروی سابق بر جای مانده است و یا همچنین رویکرد این نیروها در  کمونیست

گرایانِ ایرانی اکنون صدای بلند و  ، چپ۲۵و پس از قیام بهمن ۲۰های نزدیک به پیش سال
                                                           

 ۱۱، اردیبهشت ۱ی  ؛ کتاب نقطه، شماره«ها در ایران ی ملیت مالحظاتی عمومی پیرامون چپ و مساله»بیژن رضایی؛   ۲۵

ی ملی توجه زیادی داشتند هر چند  مقایسه با وضعیت کنونی نشان می دهد که جریانات چپ رادیکال به مسالههایی در این زمینه بسیار هستند که در  نمونه   ۲۰
در اینجا به چند مورد به عنوان نمونه اشاره . شوند اشکاالت بسیاری دارند شود از موضعی که در این نوشتار به آن توجه می محتوای اغلب آثاری که بهشان اشاره می

 :کنم می

مبارزه ملی و »ی کتابی که با عنوان  در مقدمه ۲۵۵۱ی میهنی کردستان نزدیک بود در زمستان  زاده که به اتحادیه انتشارات اسماعیل شریفعنوان یک نمونه، به 
 : اند منتشر کردند چنین نوشته« یمبارزه طبقات

ه ندهند و حال دالیل مختلفی موجب شده است که جنبش کمونیستی کشورهای خاورمیانه تا به حال تحلیلی همه جابنه درباره ی مساله ی ملی و راه حل آن ارائ»
نباید از توجه رهروان رهایی طبقه کارگر و  -از گذشته خواهد بودو در آینده حتی مهمتر  -آنکه نقشی که این مساله در فعل و انفعاالت منطقه بازی کرده است

عوامل تاریخی، ضعف عمومی و سازمانی جنبش کمونیستی منطقه از یکسو، و عدم کفایت و ترکیب ناموزون رهبری جنبش های ملیت های . زحمکشان بدور ماند
 . بعدها بسیار به دور این موضع حرکت کرد و کامال در موضعی راست در غلتیدی میهنی  اتحادیه.  «تحت ستم از سوی دیگر موجب این غفلت بوده است

 ۲۵۵۱، دفتر اول«راه صمد»ی  ،  نشریه«ماهیت استعماری آموزش و پروش روستایی»ی  نگاه کنید به مقاله-

 .۱ی  ، سازمان دانشجویان پیشگام، شماره«پیشگام»ی  ، نشریه«ی بندرعباس درباره»: اه کنید بهنگ -

 . ی اول ، شماره۲۵۵۱، پیشگام کرمانشاه، زمستان « گام سرخ»ی  ؛ نشریه«های ملی جنبش» -

 ۲۵۵۱های فدایی خلق ایران ، گروه محمد چوپانزاده طرفدار چریکانمسئله ملی و طرح آن در مبارزات رهائی بخش ایر: ک به.ن-

 ۲۵۵۱بی نا، بهار .  درباره مبارزات کردستانحمید مومنی؛ -

  ۲۵۵۱، نشر پیشاهنگ، شهریور!کردها چه میگویند؟ قادر عبداله؛ -

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/gunagun-ketab-mobareze_melli.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/gunagun-ketab-mobareze_melli.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/gunagun-ketab-mobareze_melli.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/rahe-samad_0.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/fadaiian_aksariiat-1358_2_pishgam_2.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/gam%20sorkh%201.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/masaleye-melli.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/cherikha_ta_1357-hamid_momeni_mobarezate_kordestan.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kordha-che-miguiand.pdf
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رسد  به نظر می. ن ندارندموثری در ارتباط با مناطق غیرمرکزی و قومی ایران و مطالبات آنا

-ای از جمله علل و تبعات سرکوب، یکی هم استحاله در گفتار دولت به طور همبسته

 . گرایِ مرکزگرا بوده است ملت

ملتِ رضاخانی -گیریِ دولت چپ در ایران شکل. های نظری هم دارد اما این وضعیت ریشه

شناسی تاریخی خود  جامعهملت مدرن، مبنای تحلیل -را به عنوان مبنای زایش یک دولت

ملتِ ایرانی را در -ی ناتمام دولت و به این ترتیب تکمیلِ پروژه ۲۱قرار داده است

کند، در نتیجه تا کنون به غیر از توجهی اندک به  های مختلفی فرموله می چهارچوب

ی کردستان و آذربایجان، توجه چندانی به فرآیند سرکوب مناطق مختلف ایران در  مساله

در صورتی که سرکوب شیخ . ملت نشان نداده است-بندیِ تاریخی این دولت شکل جریان

و سرکوب خوانین لُر بختیاری و کنترل  ۲۱ی عربستانِ جنوب ایران خزعل در منطقه

                                                                                                                                                               
 :چنین می نویسند ۲۵۵۱؛ در بهمن «مبارزه در لرستان»ی  چریک های فدایی خلق در جزوه   ۲۵

راتیک مبارزاتی خویش دربرخورد با ویژگی های ملی ، بومی و قومی با مطالعه مناسبات تولیدی و روابط اجتماعی ، با توجه به تاکتیک هایی که خود توده ها در پ»
استراتژیک انقالب در سراسر ایران همت  –سطح مبارزاتی شان می توان و باید به پیشبرد برنامه سیاسی  به کار می گیرند و تمایالت و روحیات خاص آنها و

این جزوه که نگاه کوتاهی . با ارائه رهنمودهای مشخص به نیروهای مشخص باید درجهت ارتقا و گسترش مبارزات نیروهای اجتماعی مختلف عمل کرد. گماشت 
این که پاسخگوی یک رشته از مسایل کنونی جنبش در این منطقه است می تواند راهنمای سایر نیروها در مناطق دیگر برای  است به مبارزه درلرستان ضمن

 «.تحلیل و ارزیابی موقعیت ها و سمت گیری ها قرارگیرد

های  رضا نابدل؛ انتشارات چریک یاد رفیق علی ثر زندها« ی ملی آذربایجان و مساله»جدید کتاب ویرایش شار تی اشرف دهقانی به ان همچنین مراجعه کنید به مقدمه
 ۲۵۹۱فدایی خلق ایران 

با    پوشش نقد کوملهمقایسه کنید که در ( از سازمان فداییان کمونیست) یدی شیشوانیهای خودْمنتسب به فدایی  مثل  این مواضع را با مواضع کنونی برخی چهره
 گرایش هیئت اجرایی ی نماینده) روبن مارکاریانبار  ای جدیدتر از مواضع تاسف یا به نمونه !شود ظاهر می "شوینیست فارس"در هیئت یک  "ی ترکی لهجه"

 .توجه کنید ندریدر مناظره با احمد اسک( سازمان راه کارگر

کتاب  - بر تاریخ نوین ایراننویسند، نقدی  وقتیکه رویزیونیستها تاریخ می: برای یک بررسی انتقادی این تحلیل  به این منبع مراجعه کنیدبه عنوان یک نمونه  ۲۱
 ۲۵۵۱جلد سفید، بی نا، دی ماه 

خوانده « عربستان»ی حاکمیت قاجار  و حتا در ادبیات عامیانه مردم غیرعرب منطقه هم به نام  ی کنونیِ خوزستان حداقل در اسناد به جا مانده از دوره منطقه ۲۱
واره برای استقاللِ خود از دولت  حاکمانِ عربِ عربستان ایران هم. عامل با دولت مرکزی بوده استشده است و دولتی محلی در آن منطقه حاکم بود که در ت می

شان با  ی استقالل خود را در چهارچوب روابط های ایران، آنان دغدغه شان و بافتار ایلی و قومی عرب کردند و البته با توجه به خصلت طبقاتی  مرکزی تالش می
واره مورد ظلم و ستم چندجانبه از سوی کردند و در این میان مردم عربِ ساکن این منطقه هم چون انگلستان دنبال می هایی هم دولتدولت مرکزی ایران و 

اگر چه مند خوزستان بود  به عنوان مثال شیخ مزعل که قبل از شیخ خزعل آخرین حاکم قدرت. کردند اند که برای تسلط بر این منطقه تالش مینیروهایی بوده
ی او به مردم عرب سرانجام منجر به قتلش توسط ی تحت حاکمیت خود داشت ولی در نهایت ظلم و تعدی بی اندازه نقش موثری در رونق اقتصادی منطقه

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/Mobarezeh-dar-Lorestan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x5fMzCZsHuk
https://www.youtube.com/watch?v=j_f5qJVDeSM
https://www.youtube.com/watch?v=j_f5qJVDeSM
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/gunagun-ketab-vaghti_ke_revizionistha_tarikh.pdf
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ترین فصل تاریخ  ، مهم۲۱ها در رقابتی که بر سر کنترل منابع نفتی وجود داشت بختیاری

انی بوده است و با کشتار هزاران نفر همراه ملت مدرن رضاخ-گیری و استقرار دولت شکل

آهن از شمال به جنوب هم در اساس برای  ی کالن احداث خط راه به عنوان مثال پروژه. بود

پس شاید   ۲۹.کنترل اقتصادی و سیاسی مناطق غرب و جنوب و جنوب غربی ایران بود

لُرستیزیِ ستیزیِ بخش مهمی از ادبیات مدرن فارسی و یا  دلیل نیست که عرب بی

های  خواهی همچون میرزاده عشقی و محمدتقی بهار و یا پروژه های مشروطه چهره

توسط روشنفکرانِ « دختر لُر»ای همچون ساخت فیلم   حکومتی و تبلیغاتیِ دیگرستیزانه

ها  ،  بازتاب انتقادیِ درخشانی در میان چپ۱۴دولتیِ پهلویِ اول جهت توجیه سرکوب لرستان

 . ندارد

محیطی خوزستان و اعتراضاتی که  ن هم با توجه به بحرانی بودن وضعیت زیستاکنو هم

ای میان کشاورزان استان  شکل گرفت و نیز بحران کنونیِ آب و مجادالت منطقه

ای در سطح نیروهای  داران حاکم بر اصفهان، واکنشی رسانه چهارمحال بختیاری و سرمایه

به ( لیغاتی و نمایشی و بسیار ناقصآن هم تب) شود و در عوض توجه چپ دیده نمی

در هامبورگ  در جریان بود  ۱۴ی اجالس اخیر جی اعتراضاتی که به عنوان مثال در حاشیه

این . کنند ارزیابی می« اولویت»را احتماال به عنوان رویکردی انترناسیونالیستی و دارای 

المللیِ رسمی را نشان  بندیِ ملی و بین رویکرد اغلب جریانات چپ دقیقا پایبندی به صورت

                                                                                                                                                               
رار گرفت چرا که شیخ خزعل ها هم ق ها در رود کارون، مورد حمایت انگلیسی رانی انگلیسی قتلی که به علت مخالفت شیخ مزعل با کشتی. برادرش شیخ خزعل شد

 .شیخ خزعل همچنین از حامیان جنبش مشروطیت هم بود. ها داده بود کاری در این زمینه را به انگلیسیقول هم

 .ی خوزستان، نشر پروسه نامه ، ویژهارگرانِ جنوبصنعت نفت و کشمس آذرپناه؛ : نگاه کنید به ۲۱

شد که نشان از رقابت اقتصادی بسیار تنگاتنگی میان کشورهایی مثل  آهن در مناطق مختلف به دربار پیشنهاد می قراردادهای بسیاری برای احداث خط راه   ۲۹
آهن توسط دولت مرکزی  اما برای بررسی اهداف سیاسی و اقتصادی احداث راه. دوره بودی اقتصاد ایرانِ آن  انگلستان و فرانسه و آلمان و بلژیک و روسیه در عرصه

 .۵۰شماره  ی گفتگو نامه ر؛ فصلهای بزرگ عمرانی در ایران معاص تبارشناسی سیاسی طرحکاوه احسانی؛ : نگاه کنید به این مقاله

 .؛ بخش اول۲۵۵۱مسعود مهرابی؛ تاریخ سینمای ایران از آغاز تا : مراجعه کنید به منبع زیر   ۱۴

http://docs.wixstatic.com/ugd/ef2de6_c28e297e0a3947fb83edab4be2d99212.pdf
http://www.goftogu.com/article/2009/11/tabarshenasi.html
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قومی / دهد و در نتیجه هر نوع کنشِ اعتراضی که خود را در هیئت یک هویت ملی می

توجهی  برای مثال بی ۱۲.شود نشان بدهد، از سوی اغلب نیروهای چپ منفی ارزیابی می

هایی مثل روژاوا و یا  های ایران و نیز بدبینی به جنبش آشکار به مطالبات هویتی عرب

هایی  از  ای اغلب هیستریک به انتخابات خودمختاری کردستان عراق همگی نشانهه واکنش

 . این معضل هستند بدون اینکه طرح انتقادی دقیقی از سوی این نیروها ارائه شود

چپ برخالف ادعایی که دارد، انترناسیونالیسمِ پرولتری را به یک ناسیونالیسمِ دولتیِ 

کُنشِ حقوقیِ اساسا  اش از انترناسیونالیسم هم یک برْهمْ اوپوزیسیون تقلیل داده است و درک

های آن  داری حاکم را به عنوان ارگان لیبرالی است که مراجع رسمی و قانونی سرمایه

در مورد مشخص ایران، چپ در این زمینه . پذیرفته است( گیریم به صورتی انتقادی)

های توامانِ کالن و جزئی  صهبایست امر خودْرهایی کارگران و زحمتکشان را در عر می

داری در ایران از بلوچستان تا هرمزگان و خوزستان و کردستان و آذربایجان  کارکرد سرمایه

میزان « تهران»سنجِ نظری و سیاسیِ خود را با  ببیند و حساسیتْ... و گیالن و خراسان و 

مارکسیستی این شناسی عمیقا غیر اما متاسفانه چپ به طور معکوس و به لحاظ روش. نکند

در تمامی  استبدادی در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی سازیِ مناسبات ْدستْ امر را با یک

رساند که یکی از تبعاتش   فرجام می نقاط ایران و طبق معیارهایی مرکزگرا به انجامی بی

ولی  ۱۱.ی کارگر از سوی این جریانات در مناطق غیرمرکزی است بحرانِ نمایندگی طبقه

و  داری در ایران است تر نظری و سیاسی آن عدم درک صحیح از کارکرد سرمایه یامد مهمپ

                                                           
گرایان به رفراندوم کردستان عراق، سکوت معنادار در مقابل رفراندوم کاتالونیا و اتخاذ مواضعی  ی چپ های منفی گسترده ای دیگر بعد از واکنش به عنوان نمونه ۱۲

 . می تواند تاکیدی بر بحران نظری چپ در این زمینه باشدمغشوش هم 

های چپ به مطالبات قومی و ملی آنان توجهی  ها هم سابقه ای چپ دارند و اغلب مدعی هستند که احزاب و سازمان بسیاری از فعالین حقوق اقوام و ملیت ۱۱
 . نداشتند
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چپِ گرفتار به ناسیونالیسمِ قومیِ فارس، اساسا دست و پای خود را برای  بارتر اینکه تاسف

 .کشان بسته است ایفای نقش در رهبری و همبستگی کارگران و زحمتْ

روایت مورخان رسمی شوروی که تقریبا به گفتار  در تقابل با) های جدید تاریخی پژوهش

که به خصوص مقطع برآمدن دولت رضاشاه  به عنوان ( رسمی چپ در ایران تبدیل شد

اند  که همزمان با مدرنیزاسیون  های نوینی قرار داده ملت مدرن را مورد بررسی- دولت

عد از جنگ جهانی ی رایج در کشورهای همسایه فصلی مهم از تحوالت منطقه تا ب آمرانه

های طیف اپوزیسیون  های تاریخی و تحلیل شود، کمتر بازتابی در بررسی اول محسوب می

گرا با مقاومت در برابر گرایش تحقیقات  این دسته از نیروهای چپ. چپ ایرانی داشته است

که مثال بخشی از آن )های سنتی و رایج از تاریخ ایران  نوین تاریخی به فرارَوی از درک

، اکنون در این زمینه عمال تفاوت (۱۵ایرانیسم آریایی پهلوی شکل گرفته است حت تاثیر پانت

های  های مختلف ندارند و به همین دلیل است که در تنش ایرانیست ای با طیف پان نظری

 .پردازند می( گیریم ناآگاهانه)ی نظام مستقر المللی رژیم اسالمی حاکم، به تقویت جبهه بین

  

 گراییِ لیبرالی و فاشیستی و آلترناتیو چپ مانعِ قوم

گراییِ  شناسیِ محدودِ هویت جریانِ غالب فعاالن حقوق اقوام و ملل در ایران، به روش

مطالبات اقتصادی را هم در حد یک جدال مالکیت حقوقی با بالتبع لیبرالی پایبند هستند و 

های ستم ملی و قومی در این جریانِ غالب اصوال به بررسی کارکرد. بینند حاکمیت می

افزایی و انباشت سرمایه در ایران توجهی ندارد و خودش را به یک  چهارچوب عمومی ارزش

 . پندارد مشغول کرده است می« قومِ غالب»سازیِ هویتی با آنچه حکومتِ  موازنه

                                                           
 آوری، نشر مرکز داری، حسن شمس عباس ولی؛  ایران پیش از سرمایه: نبع مراجعه کنیدبرای اطالع بیشتر در این زمینه به عنوان نمونه به این م  ۱۵
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ا داری در ایران، همبسته ب ی محوریِ بحث این نگارنده تاکید بر ویژگی عملکرد سرمایه نکته

 ۱۰.ْسازیِ مبتنی بر سه عنصر هویتیِ نژاد آریایی، زبان فارسی و مذهب شیعه است دیگری

 -داری در تبیین ستم ملی کنونی در مناطق مختلف ایران نادیده گرفتن عملکرد سرمایه

طلبِ مناطق غیرفارسِ ایران در تقابل  یعنی همان اشتباهی که اغلب نیروهای سیاسیِ هویت

ها هم به مانند جریانات سیاسیِ  باعث شده است که آن -شوند رتکب میبا حکومتِ تهران م

در بحران نمایندگیِ مردمی به سر ببرند که ازشان دفاع ( «ایران»خودْمنتسب به ) «فارس»

 .  کنند می

ی  موضع چپ در این میان در واقع فقط واکنشی انفعالی در برابر این رویکرد به مساله

شوینیزمِ  گراییِ لیبرال و سوسیالْ ی تقابلیِ قوم این دوگانه ملی در ایران است و/قومی

ای را شکل داده است که در نهایت  ی بسته ، چرخه(گرایانِ ایرانی به نزد اغلب چپ)گرا فارس

ای جز یک فروبستگیِ سیاسی و اجتماعی و رشد شوینیزم در مناطق مختلف ندارد و  نتیجه

ای جز  ه در این سرگردانیِ نظری، عمال چارهی اصلی هم نیروهای چپ هستند ک بازنده

تقویت نیروی مسلط کنونی تحت نظام سیاسی حاکم را در پیش پای خود نخواهند یافت، 

طلب قومی و ملی هم همین رویکرد را  کما اینکه بُریدگانِ چپ هم در میان جریانات هویت

  ۱۵.پیش گرفتند نشینی و واگذاری افق چپ به نفع لیبرالیسم قومی و ملی در در عقب

ی مورد  در مورد مساله-در واقع سرکوب چپ در ایران و فروریختن چپِ اردوگاهی 

ملی و از طرفی /ای و لیبرالیسم قومی به یارگیریِ هر دو جناح شویینیزم منطقه -ی ما مطالعه

قومی در ایران جز از /ی ملی نقد و طرد رویکرد لیبرال به مساله. سوسیال شوینیزم انجامید
                                                           

 .نخست در همین مجموعه مراجعه کنیدبه مقاله ی  ۱۰

چشم انداز جنبش ملیتهاى ایران در کریم عبدیان بنى سعید؛  : برای نمونه به آثار این نویسنده مراجعه کنید که از فعاالن سابق کنفدراسیون دانشجویی بوده است ۱۵
 .کند های ایران معرفی می را عامل اصلی مصیبت عرب« نفت»های وطنی  نویسنده به رسم رایج نئولیبرال. سایه تحوالت منطقه ای و بین المللی

 

http://ahwazstudies.org/fa/Article.aspx?aid=2976
http://ahwazstudies.org/fa/Article.aspx?aid=2976
http://ahwazstudies.org/fa/Article.aspx?aid=2976
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چپ . ها نخواهد گذشت ی کشاکش آن گفته و شکستن چرخه کنِ  تقابلِ پیش سیر نقد بنیانم

داری و عوامل  ی سرمایه تواند صدای بلند ستمدیدگان سلطه با گذر از این مسیر است که می

و  ی سرزمینیِ ایران ی ستم ملی و قومی در گستره ی این سلطه در عرصه اصلی برسازنده

 . باشد جهان
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