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 دریافت متن در فرمت ورد

 تا جایی ک�ه ب�ه کارکرده�ای دولت و عملکرده�ای شخص�ی،اخبار و رویدادهای ایرانبسیاری از مقدمه: 

اینک�هحتی ب�ا  ند؛  وحشت آور ا کالم باورنکردنی و متحیرکنندهِمعنای واقعی د، بهدگر بازمی 1حاکمنخبگان 

�امه ی اجرایی ِ بروز عقالنیت سیاسی و کارآمدینسبت بهانتظارات ما سقف ��ه کارن��ر ب�در این نظام )با نظ

�ل. تباه آن( مطلقاً پایین است��ا راه تحم��ه تنه��د ک�رویدادها به قدری غیرمعقول و باورنکردنی  و هولناک ان

�ه در آن جری�ان دارند��ت ک�. چن�د2تسلسل بیرحمانه ی آن ها تشکیک در )درجه ی( واقعی ب�ودن فضایی س

�ارزالف(نمونه ی »معمولی« و متاخر را برای روشن ترشدن منظور مرور کنیم: ��دی ب��ه ناکارآم��الی ک� درح

�ان��ت )به بی��ر بهداش��تان را رقم می زد، وزی��ا در بلوچس�خدمات بهداشتی-درمانی فاجعه ی »کشتار« کرون

�فر��ه س��الی ک��د؛ درح��ه ش��انی در این منطق��دمات درم��ندگی خ�خودش: سرباز فدایِی والیت( مدعی بس

�انی )این��ده ب�ود، حس�ن روح��از ش��تان خبرس��ه ارمنس��ا ب��ن کرون��ق واکس��رانی ب�رای تزری�شهروندان ای

�خن گفت؛��ه ب(»حقوق داِن« اموِر امنیتی( از رضایت عمومی جامعه از روند واکسیناسیون س��الی ک� درح

هم اینک قیام تشنگان در شهرهای خوزستان با گلوله پاسخ داده می شود، در خبرها می خوانیم که تولید و

�یح رئیس��ان توض��دگان مجلس خواه�فروش مانتوی چهارخانه در مشهد ممنوع شده، یا تعدادی از نماین

 در حالی کهج(صداوسیما در رابطه با عدم رعایت »عفت و تقوای اسالمی« در سریال های خانگی شده اند؛ 

�پاه و��رای س��تی ب�در پی سه دهه اجرای تحمیلِی سیاسِت سدسازی انبوه )یکی از شاهرا ه های انباشِت ران

�د؛��رار گرفته ان��ق ق�نهادهای حکومتی( بسیاری از دریاچه ها و تاالب ها و رودخانه ها در معرض نابودی مطل

�ل�جلگه ی خوزستان در آستانه ی خشکیدن قرار گرفته؛ کشاورزان و دامداران در مناطق متعددی از معض

. از رهبر نظام تا رئیس جمهور و وزیر و نماینده ی مجلس و سردار سپاه و نیروی انتظ��امی  و روح��انِی صاحب منص��ب و قاض��ی و1
کارشناس-مشاور دولتی و مدیر اجرایی و غیره.

. این گرایِش ناخودآگاه به انتزاعی دیدن رویدادهای بیرونی که همانا تالشی ست برای انتزاع خویش از جهان رویدادها، با مرزه��ا2
 فرد/طبقه شکل می گیرند.  اجتماعیو موانع مادی مشخصی برخورد می کند که توسط هستی 
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�داث بیش از ��د اح��یرو از رون��ئوالن وزارت ن��د؛ و  ، مس��ان آمده ان��ه فغ��ت1۵۰…بی آبی ب��د در دس� س

�تان�ساخت/مطالعه سخن می گویند، که از قضا بخش قابل توجهی از آن ها باز هم رودهای نیمه جان خوزس

 ب�ه آن اض�افه ک�رد(3را نشانه رفته اند. همین فهرست کوتاه )که به راحتی می توان ص�دها م�ورد مهِم دیگر

نشان می دهد ک�ه تص�میمات و موض�ع گیری های دولتی�ان فرس�نگ ها به دور از واقعی�اِت عی�اِن جامع�ه و

�ارِف�رد متع �نیازهای عاجل مردم هستند. و از آنجا که این رویه ی مزمْن حتی مغایر ب�ا اص�ول ابت�دایی خِ

 برپاست«وار نمایشی دیوانهحکمرانی به نظر می رسد، گاه به سمت این پنداشت متمایل می شویم که انگار »

 که این حد ازنمایش ؛ از آن رو کند ایفا میو جنجالی در آن  مضحک ینقشیک از اصحاب قدرت  هر که

�د واقعی باش�د؛��ذال ش�ر« نمی توان��د از »ابت��ور خالص�ه این ح�ستم و جهالت و بی قیدی و وقاحت یا به ط

�ه کلیتبا وضعیت بحران زده ای هیچ تناسبی   از آن رو که اجرای هر فرددیوانه  وار��ه بلک�که نه فقط جامع

�رروزه ی��روِی ه�نظام هم در آن غوطه ور است، ندارد. ولی در همان حال که ناباور و وحشت زده شاهد پیش

�ایشکه تلِخ شهودْی واقفیم روشن بینِی این نمایِش جنون هستیم، با ��فته ِاین نم��یار آش��یْز بس�و جنون آم

هولن�اکاین نم�ایش مک�رر ه�ای فج�ایع  اجرای آن، بلکه ابژهزنده ی فقط شاهدان  ما نهچون واقعی است: 

�زورد که کنیم. متاثر از بلبشوی بی زندگی میهر روز  را آنیامدهای تراژیک هستیم و پ�پایان این فضای اب

راس�تی چ�ه پرس�یم به  از خ�ود میاغلب، «  استتماش�اگرانبسیاری از » روزانه  یهزل و طنز  ی مایه دست

�اراتکند؟ آیا سیستمی که  را تامین میسیاسی انسجام این نظام مادْی ی  منطق و شیرازه��اِر اظه�و ِکردوک

سیس�تمی که تنه�ا »کارآم�دی« واقعِی آن در دو ح�وزه ی ؛4متن�اقض استبی بنی�اد و دارانش تماما  ناسک

�ر، به، تجلی می یابدسرکوب و دروغ )انکار و تحریف( ��وی دیگ��ا از س��ت؟ ام�تلخی در آستانه فروپاشی نیس

�د، در ح�ال طیتض�ادمندس�راپا  که همین نظام فش�ل و آگاهیم� حی�ات یک�ردن پنجمین دهه  و ناکارآم

�رار این یکی از ملزوماتبارش است. بنابراین،  منحوس و فاجعه��وِن برچیدِن صحنه ی تک��ار جن�آن فاجعه ب

 وِخردستیزی(دالیل هم نشینی و استمرار جنون  )فهم برای در ساحت اندیشه چارچوبی منطقی است که 

�رورت فهم ��ازوکارهایجنایت بنا کنیم، که همانا چیزی نیست جز ض��ه و س��ت و ران��اد دولت درسرش� نه

پراکنده و متناقضظاهراً اخبار و رویدادهای  یحتمل. از این طریق، بازتولید و دوام دولت دالیلایران و 

�واهیمسمت وسوی درک روشن تری از معانی منسجم تری می یابند؛ به� تحوالت پرتالطم و خطیِر کنونی خ

�ده ازامکانات در پرتو این فهم، رسید؛ و مهم تر آنکه ��ارزاِت ج�ارِی برآم�مواجهه  با این تراژدِی دیرینه و مب

�وط کلِی این��رخی از خط�آن نمایان تر می شوند. این نوشتاِر فشرده، تالشی ست برای بازترسیم مقدماتِی ب

.  ۵چارچوب فکرِی ضروری

 درصدی قیمت نان در روزهای اخ��یر،۹۰ تا ۶۰. از آن میان، برای مثال، می توان به نمونه ی متاخر دیگری اشاره کرد: افزایش 3
 هم سبد غذایی فرودستان در اثر بحران اقتصادی به طور شرم آوری کوچک شده بود. بدون آنبه رغم اینکه 

 سایر نخبگان سیاس��ی، بلک��ه ح��تی نس��بت ب��هاظهارات. نه صرفا نسبت به واقعیت بیرونی یا داعیه هاشان، و نه صرفا نسبت به 4
پیشین و آتی خوِد گوینده.اظهاراِت 

سرشت و سازکارهای دولت در جنوب جهانی، کوشیدم یک چارچوب نظرِیدر نوشته ی مفصل تری، با طرح ایده هایی درباره ی . 5
مقدماتی برای ورود به بحث دولت در ایران فراهم آورم:

.13۹۸«، کارگاه دیالکتیک، آذر ولت در جنوب جهانیددرباره ی بنیان ها و سازوبرگ های امین حصوری: »

 کرده ام: وارسیهمچنین در فصولی از کتابچه ی زیر خصلت ها و کارکردهای دولت ایران را در پرتو عمل کرد آن در بحران کرونا 

. 13۹۹«، کارگاه دیالکتیک، آذر متونی درباره ی بحران کرونا و بحران سوژگی چپامین حصوری: »
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. چگونه نظام سلطه زیر پای خودش را خالی می کند؟۱

ماهیت رابطه ی حاکمان سیاسی یک کشور با اکثریت مردم )بگوییم فرودستان( ازطریق واقعیات مختلفی

�یین��ی در تع��ارکت سیاس��ان مش��ا امک�نمایان می شود: از نحوه ی توزیع ثروت و خدمات رفاه اجتماعی، ت

�ه درکی از��تان چ��ثریت فرودس�سرنوشت جمعی. مشروعیت سیاسی دولت پیوند نزدیکی دارد با اینکه اک

�د. به همین ��هدلیلماهیت این رابطه دارن��وف ب��ان هم معط��اتی حاکم��دئولوژیک/تبلیغ��تگاه ای�، تالش دس

�ارچوب��وندگان در چ�بازنمایِی مطلوب یا معتدِل این رابطه است، تا تداوِم همزیستی حاکمان و حکومت ش

�نیم، مهم ت�رین��اخر ای�ران نگ�اه ک��اریخی مت�نظم مستقر ممکن گردد. حال اگر از این منظر به وضعیت ت

�وندگان را )در ��انفاکتورهایی که ماهیت رابطه ی دولت و حکومت ش��ازنداذه��کار می س��ته ی دوم( آش� دس

�ای��ات و محرومیت ه��اتی، تبعیض��کاف عظیم طبق�کدامند و بر چه نوع رابطه ای داللت دارند؟ بی گمان ش

سیستماتیک به زیان گروه های اجتم�اعی فرودس�ت، خفق�ان سیاس�ی و س�رکوب جنبش ه�ا و کنش ه�ای

�لطه گرانه بودن این��تثماری و س��ر اس��ه ب�جمعِی تحول خواه، مهم ترین نشانه های تعیین کننده ای هستند ک

�هحضوررابطه گواهی می دهند. � دیرپای این عوامل و ملموس بودن پیامدهای رنج بارشان، دیرزمانی ست ک

�ان��دای حاکم��وج پروپاگان�حاکمیت را در منظر عمومی از مشروعیت سیاسی ساقط کرده است. واپسین م

�رورشبرای احیای نسبی مشروعیت سیاسی، ازطریق  برسازی خطر دشمن خارجی و ��نیتپ��ان ام� گفتم

�ثی��ده را خن��اختارِی یادش�ملی انجام گرفت، که درنهایت نتوانست اثرات بیگانه ساز تضادها و ستم های س

 ورای چارچوبمسیری  از آنجا که برای تغییر وضعیت ستم باِر مسلط 98 و 96نماید. خیزش های توده ای 

 گامی تاریخی برایبلکه بازتابی از عدم مشروعیت سیاسی دولت بودند، نه فقطسیاسِی موجود می جستند، 

�نی��ر به روش��ار دیگ��ا ب��ونین این خیزش ه�عبور از دولتی فاقد مشروعیت بودند. از سوی دیگر، سرکوب خ

�رکوب��ایه ی س��ر پ�نشان داد که حیات »دولت اسالمی ایران« در دوره ی فقدان مشروعیت سیاسی، صرفا ب

نیز اخیر هم شاهدی بر آن بود که خود حاکمان نحوه ی مدیریت انتخابات. می یابدعریان و مستقیم تداوم 

�هاساسا ��د ک��نی توهمی ندارن��تند؛ یع��هروندان نیس��ا ش�به دنبال ترمیم مشروعیت سیاسی یا بهبود رابطه   ب

. ام�ا تبع�ات واقعی حی�ات اجتم�اعی6بتوانند از این مجارِی منسوْخ مشروعیت بر بادرفت�ه را ج�بران کنند

تحت چنین شرایطی به مراتب فراتر از آن چیزی ست که تا اینجا اشاره  وار ذکر شد. 

. پیامدهای عام حکمرانی در غیاب مشروعیت سیاسی 2

�ر��ری ب��یروی ش�دولت در جدایی مفرط از جامعه، حیاتی خودسر و معطوف به خویش می یابد و الجرم به ن

�ردد. وحیاتفراز جامعه بدل می شود که تداوِم � آن تنها بر پایه های سرکوب عریان و مستقیم ممکن می گ

�زایش��تلزم اف��رکوب مس��ارآیِی س�از آنجا که سرکوْب در عمل به این شکاِف تنش زا دامن می زند، حفظ ک

�ران هم دردایمِی��ت. دولت ای��رکوب اس��ین س��یز بی وقفه ی ماش� کاربست آن است که خود مستلزم تجه

�ت رایامتداد چنین منطقی کوشیده است با بسط نظامی گرْی دیوارها� دژی که در برابر جامعه ساخته اس

�وی��روت از س��ابع ث��د من�پیوسته تقویت نماید. بدین ترتیب، هزینه های گزاف نظامی گرْی بر چپاول نظامن

�روِتست اولی همانا شرط امکان و تداوم دومی که می شوند؛ افزودهنخبگان حاکم ��ابع ث�. اما از آنجا که من

نشان داد که نخبگان دولت برآورد درستی از آرایش قوای موجود داشته اند.. تحریم گسترده ی انتخابات از سوی مردم هم ۶

۴



�والییدر امتدادجامعه محدود اند، دولت ��ه هی��رکوب( ب� این کارکردهای تهاجمِی هم بسته اش )غارت و س

�ترش آن بازتولید و بقایسیری ناپذیر شباهت می یابد که ��تی وابسته به گس��ابع زیس��ه من��ت اندازی ب�دس

جامعه است. منابعی که جامعه برای بازتولید حیات خویش در اختیار دارد در بیانی کلی عبارتند از نیروی

�ای��ایه ای ترین پویش ه��ادی و پ��ت اقتص��ا معیش�انسانی و عرصه های زیستی-طبیعی ، که به واسطه ی آن ه

�ه��از ب��والی دولت نی��ه هی��تند ک��ایی هس��ان چیزه�بازآفرینی جامعه تأمین می گردند. این ها اما دقیقاً هم

�تثمار و��ه اس��تر ب��ه بیش��کال مختفلی- هرچ�تصاحب/بلعیدِن آن ها دارد: از یک سو، نیروی انسانی - در اش

�ودهای آنی و7انقیاد و انفعال کشانده می شود��ب س�؛ و از سوی دیگر، شیره ی جان طبیعت خواه برای کس

�ه این دو��اجم دولت ب��ود. ب�ا ادامه ی ته��یده می ش��رِط دولت کش��دِی مف��دی و بی قی�خواه به دلیل ناکارآم

�ه عرصه  ی حیاتِی��ت ک��می درهم تنیده، بدیهی س��مت آنتاگونیس��ه به س��د دولت و جامع��ه رش��اد رو ب�تض

تمام عیار میل می کند؛ و همزماْن طبیعت نیز با کران های بازسازی خویش مواجه می شود و سر به طغیان

. در این میان، بخش بزرگی از فرودستان جامعه که در کف هرم توزیع امکانات مادی قرار دارند8برمی دارد

و از امتیازات متنوع نزدیکی به »مراکز« قدرت و ثروت دورند، بیش از همگان مورد ستم قرار می گیرند؛ از

�ان��تی اجتماعی ش��ر هس��ا ب�توده ی مزدبیگران فرودست و بی ثبات کاران و بیکاران تا همه ی کسانی که بن

�د.��ان دارن��بیعی و محیطِی پیرامون  ش�برای تأمین معیشت خویش وابستگی مستقیم تری به عرصه های ط

�ا در��ت و ی��زرگ اس��هرهای ب��یه ی ش��اطق حاش�جغرافیای استقرار این افراد یا در محالت »جنوبی« و من

�یه ای��اطق حاش��تی من��افت جمعی��ابل توجهی از ب��ه بخش ق��ره ک��ا این تبص�استان های »دور از مرکز«؛ ب

�ه�شهرهای بزرگ هم مسلماً از مهاجران قدیم و جدیِد استان های دور از مرکز تشکیل می شود. با نگاهی ب

�ه:��ردد ک��وم می  گ��اریخی و الف(وضعیت مناطق دور از مرکز معل��دِد ت��ل متع��ه دالی��ا ب��اکنین اش بن� س

ساختاری، به طور میانگین و در مقایسه ب�ا س�ایر ش�هروندان کش�ور، هرچ�ه بیش�تر در مع�رض رون�دهای

�د؛��اطق ب(استثمار و انقیاد و محرومیت و بیکاری و تبعیض قرار دارن��ک از این من��ر ی��ومی ه� جمعیت ب

�ان و درجهت��ل هویت ش��ه اغلب به دلی��د ک��رومیت دارن��تم  و تبعیض/مح�تجربه ای دیرین و مشترک از س

نابودسازِی آن اِعمال شده اند/می شوند؛ و از آنجا که امروزه هم رنج ها و نیازه�ای مش�ترکی آن ه�ا را به  هم

 اینان برای حفظ شالوده هایج(پیوند می دهد، هویت جمعِی مستحکم تری دارند؛ و متأثر از این دو عامْل 

�ق آن را در��ده، تحق�حیات شان راهی جز استمرار مقاومت ندارند؛ گرایشی که بستر فرهنگی-هویتِی یادش

شکل مقاومت جمعی تسهیل می کند؛ ضمن اینک�ه ه�ر تج�ربه ی برپ�ایی مق�اومِت جمعْی امک�ان ت�دارک

، که علی االصول در سطح باالتری رخ می دهد. بنا به دالی�ل ف�وق، ب�رای9مقاومت آتی را باورپذیر می سازد

»دولت  اسالمی ایران« دشوار ب�وده اس�ت ک�ه این دس�ت جمعیت ه�ای س�تمدیده را در ب�دنه ی اجتم�اعِی

. در فرآیند استثمار که در ایران به دالیل زی��ادی به س��مت فوق اس��تثمار س��وق یافت��ه اس��ت؛ در ب��رزخ تباه کنن��ده ی بیک��اری و7
بی آیندگی و ناامنی که میل جوانان به گریز از کشور را به رکوردی جهانی رسانده است؛ در سرکوب مس��تمر زن��ان و اقلیت ه��ای
تحت ستم؛ در خفقان سیاسی که پویش زنده ی جامعه را سد می کند؛ در فرآیند سرکوب که کنش های مق��اومت و جان ه��ای آزاده

را به شدیدترین وجهی مکافات و منکوب می کند؛ و غیره.

. طغیان طبیعت در سال های اخیر چنان مکرر رخ داده  و چنان حضور فاجعه باری در حیات جمعی ما داشته که نیازی ب��ه ذک��ر۸
نمونه های آن نیست.

س��بعیت دس��تگاه س��رکوبًارهاظ و دناشنیمورف ار یعمج تمواقم یبایجوا دنور  ْ  روند اوt یابی مقاومت جمعی را فرومی نشاند و ظاهرا  در ه��دفب��ا اینک��ه در اک��ثر م��وارد، . ۹
مرعوب سازی اش توفیق می یابد، اما این توفیق و مرعوب شدگی عمدتا موقتی است. ستمدیدگان درست به دلی��ل حف��ظ خ��اطره  ی

»دیالکتی��کرکوْب مترصد فرصت دیگری برای برپایی مقاومت خویش می مانند. این چ��رخه ی هم اف��زا را می ت��وان دردآور این س
 نامید.سرکوب-مقاومت«
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�دین ترتیب،1۰مطلوب خویش ادغام کند��اند. ب� یا آن ها را - به لحاظ سیاسی- به انفعال و انقیاد مطلق بکش

 عمدتا در شهرها و مناطِق حاشیه رانده  و دور از مرکز شعله ور98معلوم می شود که چرا آتش خیزِش آبان 

گردید؛ و چرا هم اینک جرقه ی بی آبْی انبار باروِت خوزستان را بار دیگر مشتعل ساخته است. 

به طور کلی، وقتی ملزومات بازتولید دولتی خودکامه در تضادی چاره ناپذیر با ابتدایی ترین ملزوماِت حیات

�وعی ��رم ن��راررابطه ی استعماریفرودستان قرار می گیرد، الج��ت برق��ای فرودس� بین دولت و جمعیت ه

می گ�ردد، ک�ه می ت�وان آن را »اس�تعمار داخلی« نامی�د. این رابطه ی اس�تعماری خصوص�ا در من�اطقی نمای�ان تر

و حادتر می شود که بن�ا ب�ه دالیلی تاریخ�ا مش�خص )فاص�له ی جغرافی�ایی، تفاوت ه�ای زب�انی-ف�رهنگی،

�ه�مذهبی، یا قومی-ملیتی( از مرکزیت سیاسی و هسته ی هویتِی برسازنده ی آن »فاصله« دارند؛ دالیلی ک

به واسطه ی آنها تداوم و تشدید این رابطه ی استعمارْی »توجیه پذیر« یا تاحدی قابل کتم�ان می گ�ردد. ام�ا

زمانی که شدت رابطه ی اس�تعماری در این »من�اطق پ�یرامونی« ب�ه کران ه�ای خ�ود برس�د و ش�یوه های

ب�ه( 9س�رکوب-مق�اومت« )زیرن�ویس متداوِل ادغام و انقیاد و منفعل سازی هم بی اثر شوند، »دیالکتی�ک 

ذف نظام مند اس�تعمارزدگان روی می آورد ک�ه اغلب بادولت معموالً به حجریان می افتد. در این  موقعیت، 

�راه11 ملزومات ابتدایِی بقای آناننابودسازی هدفمنِد��ل( هم��ت بوم بالفص� )نظیر شیوه های معیشتی و زیس

است. بنابراین، دور از ذهن نیست که تا زمانی که تحمی�ل این »رابطه ای اس�تعماری« ب�ر من�اطقی چ�ون

�رکوب�بلوچستان و خوزستان ادامه یابد، شعله های مقاومت و خیزش - به رغم هر درجه ای از سبعیت و س

دولتی - هیچ گاه به تمامی خاموش نخواهند شد. 

شیوه های حکمرانی در فضایی آنتاگونیستی. 3

از آنجا که شالوده های »دولت اسالمی  ایران« بر تضادهایی بنی�ادی و بح�ران زا بن�ا ش�ده اند، پیام�د اص�لی

بازتولید و بقای چنین دولتی نمی توانست چیزی جز تشدید و تکث�یر بحران ه�ا باش�د. ش�یوه های معم�ول

�کل��ان ش�انکار این تضادها یا تحریف و توجیه و عادی سازی آنها و نهایتا سرکوب مقاومت هایی که حول ش

می گیرد، الجرم  تنها معطوف به فرافکنی و تعویق رویارویی با بحران ها ب�وده اس�ت و عمال ن�تیجه ای ج�ز

تعمیق و گسترش آنها نداشته است. دیدیم ک�ه همه ی این ه�ا دولت را هرچ�ه بیش�تر در مقاب�ل اک�ثریت

فرودست جامعه قرار داده اس�ت و  این به ن�وبه ی خ�ود وابس�تگی دولت ب�ه دس�تگاه س�رکوب را ب�ه ط�ور

روزافزون شدت بخشیده است. اما این تصویر کلی نمی توان�د دوام فاجعه ب�ار دولت ای�ران را توض�یح ده�د.

�ازوکارهای��ایر س��تقیم، س�ساده انگاری ست اگر تصور کنیم حاکمان ایران به پشتوانه ی کارآیی سرکوب مس

ضروری و مکمل برای بقا ی  خویش )و تداوم غارت( را از نظر دور داشته اند. به بیان دیگر، دستگاه سرکوب،

�اد��ت، از ابع�که اصلی ترین شالوده ی بازتولید و دوام دولت ایران )در نبرد مستمر آن با اکثریت جامعه( اس

�ارکرد��ه ک�وسیع و پیچیده ای برخوردار است؛ طوری که حتی کارآیی اشکاِل مستقیم سرکوب نیز وابسته ب

 دولت-ملت در ایران اساساً به گونه ای بوده است که مردمان مناطقی از ایرانسرکوب گرانه ی« خلق. به لحاظ تاریخی، فرآیند »1۰
 ن��یزای��راندر عمل همواره نیمه شهروند یا شبه شهروند تلقی شده اند. روند بعدِی استقرار و توس��عه ی س��رمایه داری اقت��دارگرا در 

ج��ای داده ش��دند و نص��یب مرکزیت سیاسی و اقتص��ادی بیرونی ترین مداربه گونه ای رقم خورد که مردمان بومی این مناطق در 
 و نابودسازی محیط زیست شان نبوده است.  آن ها چیزی جز حذف فرهنگ و زبان بومی، محرومیت اقتصادی و تبعیض اجتماعی

. بارزترین نمونه ی این نابودسازی هدفمند، شیوه هایی ست که دولت آپارتاید اسرائیل زمین های فلسطینی را »پاکسازی« ک��رده11
است )و می کند(.
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. برای توضیح بیشتر، مثالی ب�زنیم از س�ازوکاری متع�ارف12تمامیت این دستگاه و اجزای متفاوِت آن است

که از دیرباز برای تأمین سایر ملزوماِت دستگاه سرکوب اجرا می شود: 

تدارک »بهینه ی« سخت افزار س�رکوب )ش�امل تس�لیحات و فناوری ه�ا و نهاده�ا و زیرس�اخت ها(، ک�ه ب�ا

دستبرد ب�ه من�ابع ث�روت عم�ومی و تش�دید فق�ر و مح�رومیت فرودس�تان میس�ر ش�ده، به تنه�ایی ب�رای

حرکت دادن ماشین سرکوب کفایت نمی کند. ماشین سرکوب نمی تواند به طور خودآیین عم�ل کن�د، اگ�ر

�اری��تمرا روغن ک��ده هایش را مس�انبوهی از نیروهای انسانی نیروی چرخ های آن را تامین نکنند یا چرخ دن

نکنند. از همین رو، حاکمیت از همان ابتدای استقرار و تث�بیت بس�اط ض�دانقالبی اش، هزینه ه�ای م�ادی

�رده�گزافی را درجهت جذب و پرورش و ادغام بدنه ی اجتماعِی الزم برای تحرک ماشین سرکوب صرف ک

�دنه ی��ام این ب�است. اگرچه فاکتور اتصال دهنده ی مذهبی-ایدئولوژیک مسلماً نقش بارزی در جذب و ادغ

�ت؛ از��وده اس��اری ب��ادی و انحص�اجتماعی داشته، اما مجرای اصلی این فرآیند، توزیع هدفمند امتیازات م

�ت های��الی و پس��ای م��ای ارزان و کمک ه��ا وام ه�سهمیه رزمندگان و خانواده  های شهدای جنگ و غیره ت

�د و۵7اداری-دولتی و غیره. هرچه از فضای اولیه ی پسا-� دور شدیم، نقش فاکتور ایدئولوژی کم رنگ تر ش

عامل اتصال دهنده به طور بی واسطه تری به امتیازات مادی انتقال یافت . هم اینک مجموعه الیه ها و اقشاری

که منافع مادی شان بدین طریق به طور انگلی به منافع طبقه ی حاکم پیون�د ی�افت، درص�د ق�ابل توجهی از

جمعیت جامعه را تشکیل می دهند، که به سهم خوْد بخش های تحتانِی س�اختار طبق�اتی جامع�ه را دچ�ار

واگرایی و تشتت سیاسی کرده اند. اینکه این الیه های اجتماعی همچنان آموزه ه�ا و مناس�ک بس�ط یافته ی

اسالم شیعی یا والیت مداری را دستمایه ی باورمندی خ�ود ب�ه ح�اکمیت ق�رار می دهن�د، نقش وابس�تگی

�ا و�مادی آنها را پنهان نمی سازد. این ها به واقع الیه های تحتانی نیروهای بسیج و سپاه و حراست و طلبه ه

روحانیون ُخرده پا و نهادهای بوروکراتیک مرتبط با آن ها هستند. 

همچنین می توان به سازوکار دیگری اشاره کرد که یکی از ملزومات اساسِی تداوم غارت اقتص�ادی توس�ط

نخبگان حاکم را فراهم می آورد: انحصار استبدادِی دولت بر منابع ثروِت کشور فرص�ت های کالنی را ب�رای

انباشت رانتْی نص�یب الیگارش�ی ح�اکم می س�ازد، چ�را ک�ه بنگاه ه�ای اقتص�ادی ِ این الیگارش�ی در ق�الب

بنیادهای نظامی  و انحصارات شبه حکومتی آرایش یافته اند. تداوم این غارِت سازمان یافته ناممکن است اگر

این بنگاه های فرادسْت به میانجِی شبکه ی وس�یع تری از بنگاه ه�ای ُخردت�ر ب�ه کلیت س�امانه ی اقتص�ادِی

�وهی از��ده بین انب��ابع غارت ش��ی از من��ابِی بخش��ازتوزیع انتخ��تلزم ب��ر مس��وند. این ام��ل نش��ور متص�کش

ش�رکت های تابع�ه )ولی ب�یرونی( اس�ت. ب�دین ترتیب، الیه ه�ایی از جامع�ه از رهگ�ذر وابس�تگی ب�ه نظم اقتصادی 

مسلط، خواه ناخواه به هم ن�وایِی سیاس�ی ب�ا دولت می رس�ند، بی آنک�ه لزوم�اً ب�ه مب�انی ارزش�ی-اعتق�ادِی

�ادون��اهی م�حاکمیت باور داشته باشند. این الیه ها و وابستگان آن ها، که در ساختار طبقاتِی جامعه جایگ

�ه�طبقه ی حاکم می یابند، نسبت به رویدادها و تحوالت سیاسِی کالْن رویکردی تماماً انفعالی دارند، چرا ک

منافع بالفصِل طبقاتی شان با حفظ »ثبات« در وضعیت موجود پیوند دارد. با ذکر این دو مث�ال، س�یاهه ی

فشرده ای از سازوکارهایی به دست می دهیم که بازتولی�د دولت در ای�ران را در غی�اب مش�روعیت سیاس�ِی

ست که بر ماهیِت شکننده ی سرکوب دولتی داللت دارد.  خصلت هایی . و این یکی از 12
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�ه این13دولت و در بطن رویارویِی آنتاگونیستی اش با فرودستان جامعه میسر می سازند��یح ک��ا این توض�. ب

�دهای درونی و��بت ها و پیون��اظ کردن نس��ا لح�فهرست را مسلماً می توان اصالح و تکمیل کرد و خصوصا ب

همپوشانی های این سازوکارها، ساختار منسجمی به آن بخشید: 

�ازات اجتم�اعی؛(۱��ام طیفی از(2  تولید هویت سیاسِی وفادارانه ازطریق اعطای رانت اقتصادی و امتی� ادغ

�دید خفق�ان( 3 شرکت های خصوصی و برخی الیه های اجتماعی در مناسباِت اقتصادِی انباشت رانتی؛�تش

�تمدیدگان��تقِل س��کل یابی مس��از تش��ه زمینه س�سیاسی و ممانعت از شکل گیری هرگونه فرآیند جمعی ک

�رای(۴باشد؛ ��رمی  ب� استفاده از تشدید فشارهای معیشتی )مشغولیت توده ها به معیشِت صرف( به ساِن اه

 خلع س�الح کردن ک�ارگران و مزدبگ�یران(5 ؛14محروم سازِی فرودستان از ف�راغت ح�داقلی و جمع ب�ودگی

فرودست ازطریق بسط بی امان مناسبات نولیبرالی؛ روندی ک�ه ض�من مهیاس�ازی ش�رایط ف�وق اس�تثمار،

 دامن زدن ب�ه(6 مقب�ولیت ح�اکمیت در بافت�ار نظم جه�انی و ل�ذا ثب�ات ب�یرونی آن را تق�ویت می کن�د؛

 ت�ا اقلیت ه�ای ملی و گرایش ه�ای1۵زمینه های شکاف و تفرقه در جبهه ی فرودستان: از سپهر نیروی ک�ار

�درت؛( 7 مذهبی؛��ایش دایمِی ق��ق نم��ان از طری�تالش برای مرعوب سازی فرودستان و القای ناتوانی در آن

؛ و خواه در بازنمایِی اقت�دار نظ�امی در16خواه در شیوه های افراطِی اقتدارگرایی و کنترل و سرکوب داخلی

 نمایش مستمر الگوهای زندگی مصرفی و »خوش�بختی کاپیتالیس�تی« در فض�ای(۸منطقه ی خاورمیانه؛ 

�ل�فرهنگی-رسانه ای، که ترکیب آن با بحران اقتصادِی فراگیر و فقدان چشم انداز رفاه عمومِی حداقلی، می

 م�دیریت س�رکوب گرانه ی(۹به »پیش�رفت ف�ردی به ه�ر قیمت« ی�ا فردگ�رایِی اف�راطی را دامن می زن�د؛ 

 پنهان سازی و تحریف و انکار نظام مند(۱۰مسأله ی سکشوالیته و بحرانی سازِی مستمِر قلمرو میل جنسی؛ 

�د��ات پیام��ایع/جنای�واقعیات و فرافکنی ناکارآمدی ها و ناراستی های دولت )ماهیت دولت( و بحران ها و فج

 بازس�ازی و بازنم�ایی عرص�ه ی سیاس�ت رس�می به س�ان تعارض�ات می�ان(۱۱ آن ها به دشمنان خ�ارجی؛

کانون های تماما مخالف، به منظور: الف( مدیریت نارضایتی ها و امید های سیاسِی فرودس�تان، مثال ازطری�ق

نسبت دادِن معضالت یا درمان ها به نیروهای موهوم؛ ب( حرکت س�یال در مناس�بات دوقط�بی بین المللی؛

 پ�رورش و تجه�یز )زیرس�اختِی((۱2که هدف هر دوی این ها نهایت�اً تض�مین بی گزن�د دوام دولت اس�ت؛ 

�ایش و��ا پ��تی و ی��ای حکوم�لشکری از نیروهای تبلیغی- ترویجی برای تسخیر فضای عمومی  با گفتمان ه

دامن زدن ب�ه »بنی�ادگرایِی ش�یعی« ازطری�ق جع�ل ت�اریخ، آیین س�ازی،( ۱3؛ 17کنترل تحرکات انتقادی جامعه

»نظریه پردازی«، پرورش مبلغان پرشور )نظیر مداحان حکوم�تی(، رون�دهای هویت س�ازی، و پروپاگان�دای

�بِی(۱۴ وسیع؛��الب عظمت طل��یعی در ق� برساختن ناسیونالیسم جدید ایرانی و مفصل بندی آن با اسالم ش

 پرورش گفتمان امنیت ملی و ملی گرایِی ته�اجمی ازطری�ق تش�دید حس(۱5ناسیونالیسم فارس-شیعی؛ 

آن ها پیش از هرچیز ناشی از پ��ویش ت��اریخی شکل گیری چرا که. دولت در کاربست این سازوکارها لزوماً فاعلیت تام ندارد، 13
تضادهای جامعه بوده است. اما دولت در راستای انطباق یابِی بی وقفه با پویش سیاِل تحوالت درونِی جامعه، پاره ای از سازوکارهای

موجود/نوپدید را تقویت می کند تا از مجموع شرایط در دسترس، مصالحی برای تضمین بازتولید و بقای خود فراهم آورد. 

. محروم سازی فرودستان از حداقل های فراغت و جمع بودگی، مسیر پرورش قوای درونِی آنان را مسدود می سازد و بدین طریق14
به سهم خوْد تحرکات جمعِی آنان برای تغییر ساختارهای ستم را کاهش می دهد. 

در یک محیط کاری معین است.. در سپهر نیروی کار، شایع ترین سازوکار ایجاد تفرقه در میان کارگران، تنوع نوع قراردادها 15

در کن��ار س��ایر دالی��ل و کارکرده��ایش -. برای مثال، وسواس حاکمیت در زمینه ی کنترل پوشش زنان و انقیاد ام�ر تنان��ه - 1۶
ذهنیت شهروندان. همچنین است اِعماِل مجازات های قرون وس�طایی ب�رای و القای ناتوانی در دولتبرای برپایی اقتدار تالشی ست 

»جرایم سیاسی« که حتی با قوانین ناعادالنه ی نظام قضایی ایران هم ناسازگارند؛ و ی��ا قشون کش��ی نظ��امی و تیران��دازی هدفمن��د
  رخ داد یا در قیام جاری مردم خوزستان شاهد هستیم(. ۹۸به روی تجمعات اعتراضی فرودستان )نظیر آنچه در خیزش آبان 

. از روحانیون مساجد و مسئولین پرورشی مراکز آموزشی تا ارتش سایبری و کارشناسان وفادار و اصحاب رسانه و نظایر آنها. 17

۸



 تالش(۱6ناامنی عمومی  نسبت به مخاطرات خارجی/ فرام�رزی و دامن زدِن نمایش�ی ب�ه این مخ�اطرات؛ 

�تی از��تی ناسیونالیس��ق ارائه ی روای��ه ازطری��ِی جامع��ای ناراض��ی از نیروه��دیریت بخش��ذب و م��رای ج�ب

�ا و(۱7 بر پایه ی خوانشی منحط از ضدیت با امپریالیسم؛ 18مارکسیسم� ایجاد جریان های سیاسی و نهاده

�ت،��ان، محیط زیس��ارگری، زن��جویی، ک�تشکل های »بدیِل« دولت مدار )یا/و والیت مدار( در حوزه های دانش

�ا( ۱۸اقلیت ها و غیره؛ ��ال ب�تالش برای خنثی سازی تاثیراِت نقادی و افشاگری سیاسی و کنش گری رادیک

�ای جمعِی(۱۹ انتقال هدایت شده آنها به نیروها و جریاناِت خودی، ولی )ظاهرا( متعارض؛��ار مقاومت ه� انک

ستمدیدگان؛ تحریف و خوارش�ماری ابع�اد و اه�داِف واقعی آنه�ا؛ و تخطئه ی آن ه�ا در اذه�ان عم�ومی ب�ا

انگ های ضدیت با اسالم، ضدیت با نظام/انقالب )؟!(، »تجزیه  طلبی«، و وابستگی به »ضدانقالب«/»منافق«

و »دشمنان خارجی«. تابوسازِی این مبارزاْت که ب�ا ه�دف ایزوله س�ازی و تض�عیف آن ه�ا انج�ام می ش�ود،

حذف نظام مند جمعیت ها و فرهنگ ها( 2۰همزماْن زمینه ی سرکوب مستقیم آن ها را نیز تدارک می بیند؛ 

و مناطقی که ادغام هویتِی آنان )در هویت برسازنده ی دولت( یا منفعل سازی و انقیاد سیاسِی آنان - به هر

دلیل - برای دولت قابل حصول نباشد )در امتداد استعمار داخلی(.   

ملزومات بسط مبارزه در نبرد نابرابر کنونی. به جای جمع بندی: برخی ۴

در بندهای اول و دوم نشان دادیم که دولت اسالمی ایران چگونه در غیاب مشروعیت سیاسی به مرحله ی

رویارویی آنتاگونیستی )آشتی ناپذیر( با اک�ثریت جامع�ه رس�ید. در بن�د قبلی به ط�ور فش�رده و نامنس�جم

�ا��وند، ت��ل می ش�سازوکارهایی را برشمردیم که حاکمان ایران در مواجهه با چنین موقعیتی به  آن ها متوس

. این بند، برمبنای آنچه گفته شد، تاملی ست ب�ر19نظام »غارت-جنایت« موجود را همچنان برپا نگاه دارند

 در پرتو قیام تشنگان در خوزستان: مساله ی بازتولید و دوام دولت

با بازگشت ستمدیدگان خوزستان به خیابان ها و اوج گرفتن دگرباره ی مبارزه  ی نابرابر آنان با دولت، فضای

 اس�ت. انب�وهی از س�تمدیدگا ن  ب�ار دیگ�ر در98بیم وامیدی شکل گرفته است ک�ه ی�ادآور خ�یزش آب�ان 

�نه��تان تش�کشاکشی سخت و نابرابر با دولت می کوشند گشایشی در تاریخ ستم بارشان ایجاد کنند. خوزس

�ردن��د. محروم ک��غ کرده ان��انش دری��ر دو را از مردم��نه ی آزادی ؛ این ه��نه ی آب و هم تش��ت: هم تش�اس

خوزستان از رودهایش نمی توانست بدون فرایند دیرپ�اِی س�لب آزادی از بومی�ان خوزس�تان و فرودس�تاِن

سراس�ر ای�ران تحق�ق یاب�د. آن ه�ایی ک�ه این�ک خش�م و اعتراض ش�ان ب�ه بی آبی )و بی ب�رقی و تبعیض و

�رق و�محرومیت( را به خیابان ها آورده اند، به خوبی واقفند که این فریادها بسیار فراتر از مطالبه ی آب )یا ب

�تادگی��ان ایس�نظایر این ها( می رود؛ آن ها بی گمان تشنه اند، اما - درست به همین دلیل- مساله ی اصلی آن

در برابر کلیت یک نظام سیاسی ست که از دیرباز به میانجِی سازوکاری استعمارْی )استعمار داخلی( هستِی

. آنه�ا آش�تی ناپذیربودِن2۰آنان را از همه سو نشانه رفته است و مدام پیش تر آمده، تا تحمی�ل بی آبِی مطلق

�ت(؛�این رویارویی را همان گونه لمس می کنند که تهدید بقای خویش را )آب، زیست بوم، خاک، کار/معیش

 - »اسالمی سازی علومبه اصطالح بومی سازی یا - عزم خویش برای. در سطحی عام تر، »دولت اسالمی ایران« از مدت ها پیش 1۸
را اعالم کرده است. در تحلیل نهایی، هدف اصلی این طرح بازسازِی مستحکم تر ای��دئولوژی بلندم��دت دولت اس��ت. اینانسانی« 

کار مستلزم تولید انبوه نیروهای خودی ست که هم قادر به ترویِج موثِر این ای��دئولوژی باش��ند و هم »پدافن��دی عام��ل« در براب��ر
 عقالنیت انتقادِیِ مخالفان فراهم آورند.    

 سال تجربه ی تلخ تاریخی نشان داده است که این دولت برای حفظ هستِی خویش هیچ مرز و ننگی نمی شناس��د و42. بیش از 1۹
از هیچ راهکاری فروگذار نمی کند. 

۹



پس، در این رویارویی نمی توانند به چیزی جز همه چیز رضایت دهن�د؛ همین اس�ت ک�ه جوان�ان ع�رب  در

�دالشعب یرید اسقاط النظام: یزله های شان فریاد می زنند��ورتی می توانن��ا درص��ا تنه�. به بیان دیگر، آن ه

. 21آزادی )و آبادِی( خویش را بازپس بگیرند، که آزادی را برای همگان به ارمغان بیاورند

اما آیا »قیام تشنگان« که اینک در ش�هرهای کوچ�ک و ب�زرگ خوزس�تان جری�ان دارد، اساس�اً ق�ادر ب�ه

�ردم�دگرگون سازی نظم مستقر خواهد بود؟ وقتی توان سرکوب مهیب کلیت دولت را با توان ایستادگی م

خوزستان بسنجیم، فارغ از همه ی آرزوها و رشادت ها، پاسخ این سوال منفی ست. دستگاه سرکوب دول�تی

�ازی��ره )ایزوله س��تان و محاص��ر خوزس��ز ب��ا تمرک��د22ب��ر بتوان��ار دیگ��ل ب��انبه  یحتم��وم همه ج�( و هج

�د نفت و�»اغتشا ش گران« را - تا نوبت خیزِش بعدی - سرکوب کند؛ هرچند یحتمل برای مدتی روند تولی

گاز و فوالد و غیره مخت�ل گ�ردد. ام�ا از منظ�ری دیگ�ر، اگ�ر قی�ام تش�نگان اله�ام بخش مب�ارزات جمعی

ستمدیدگان در سایر مناطق جغرافیایی و س�ایر حوزه ه�ای پیک�ار و س�تم باش�د، همچنان ک�ه نش�انه های

، این قیام سرنوشت متفاوتی خواهد داشت؛ چون در این صورت کارآیی23امیدبخشی از آن قابل رویت است

دستگاه سرکوب و سامانه ی کارکردی دولت مختل می گ�ردد. به بی�ان دیگ�ر، دولت ب�ا برخ�ورداری از ح�د

�ت�باالیی از امکانات مادی، سازمان  یافتگی، تمرکز و هدفمندی )اراده ی معطوف به خویش( عموما قادر اس

�ه��ر آن ک��د، مگ��ار کن��خص - را مه�خیزش های سازمان نیافته - خصوصا در یک محدوده ی جغرافیایی مش

دامنه ی موضوعی و جغرافیایی خیزش چنان گسترش یاب�د ک�ه ب�ه تکث�یر و گس�ترش س�وژه های مب�ارزه

�ار�بیانجامد. به طور خالصه: با نظر به موقعیت پرتالطم کنونی باید گفت دولت ایران، هرقدر هم عمیقاً دچ

�تمدیدگان�بحران و تزلزل باشد، به خودِی خود فرونمی پاشد. ولی اگر »همبستگی و رزم مشترِک« سایر س

مانع از آن گردد که قیام تشنگان ایزوله شود و از نفس بیافتد، این خیزش مسلماً ق�ادر خواه�د ب�ود راهی

 به سرانجام برسد. 98بگشاید تا کار ناتمام آبان 

ً �اهرا��وم ظ�اما »همبستگی و رزم مشترِک« ستمدیدگان - در عمل- با موانع بسیاری روبروست؛ چون مفه

�ه به رغم��ت ک��اهمگنی از انسان هاس��تره ی عظیم و ن��ده ی گس��ع دربردارن��تمدیدگان« به واق��یِط »س�بس

�ازند و اغلب رودرروی، عوامل بسیاری24فرودستی رنِج در وجه اشتراک  کلی شان��اره می س��ا را پاره پ� آن ه

هم قرار می دهند؛ و لذا، رزم مشترک را به محاق می برن�د. ش�ماری از این عوام�ل را م�رور ک�نیم: تن�وع و

. داللت های سیاسِی معضل بی آبی زمانی آشکارتر می شوند که زمینه ی تاریخی تحمیل آن مد نظر قرار گیرد. الیگارشی ح��اکم2۰
نه تنها -  در پوشش طرح های »توسعه و عمران« - سدسازی انبوه و ضداکولوژیک را محملی برای انباشت رانتی سرمایه قرار داد،

تداوم چرخه ی سود اقتصادی، خصوصا در صنایع ف��والد ی��ا مجتمع ه��ای کشت وص��نعت )عم��دتا در اس��تان اص��فهان(،بلکه برای 
از سرچشمه های کارون و کرخه را به اجرا گذاشت. بنابراین، برای مردم خوزستان که پیامدهای معضل انتقال آب طرح های کالن

بی آبی را در تباهی کشت وکار و معیشت و حتی فقدان آب شرب تحمل می کنند، ریشه ی این معضل چیزی نیست ج��ز »س��رقت
سازمان یافته ی آب« از سوی )به نفع( فرادستان مرکز. به همین دلیل، در سال های اخیر تالش های بسیاری از س��وی فع��الین محلِی
زیست محیطی برای روشنگری و مقابله ی قانونی با این معضل انجام گرفت؛ که متاسفانه همه ی آن ها به رغم تالش ه��ای ارزش��مند

روشنگرانه، در هدف بالفصل خود یعنی متوقف سازی این روند فاجعه بار ناکام ماندند.  

. به رغم آنکه عرب های خوزستان یا بومیان بلوچستان سنگینی بار ستم های چن��دگانه  را - به ط��ور می��انگین- بیش از مردم��ان21
مناطق دیگر به دوش می کشند، در پیکارشان علیه نظام مسلط خواه ناخواه برای همگان می رزمن��د و خ��ون می دهن��د؛ و این مس��لما

   ستمی دیگر بر آنان است، اگر در پیکاری که فی نفسه پیکار همگان است تنها بمانند. 
– ۹۸ ایزوله سازی خیزش، قطع اینترنت و اختالل در سامانه های ارتباطی ست، که - همانند خیزش آب��ان عیان ترین شیوه ی. 22

، همچ��نینمنزوی س��اختن خ��یزش دولت اجرا می شود. از میان س��ایر ش��یوه های توسط قیام تشنگان برای سرکوباینک بار دیگر 
به منظ��ورمی ت��وان از تحری��ف م��اهیت خ��یزش و تابوس��ازی از مش��ارکت در آن و ی��ا س��رکوب و مج��ازات اف��راطِی معترض��ان 

 مرعوب سازی سایر بخش های ناراضِی ولی مردِد جامعه اشاره کرد. 

هم��راهی. نظیر اعالم همبستگی کارگران اعتصابی صنایع نفت وگاز و کارگران اعتصابِی هفت تپه با حق طلبِی مردم خوزستان؛ یا 23
 خیزش عرب های خوزستان و گسترش دامنه ی اعتراضات به اس��تان های مج��اور ی�ا ش�هرهایی ب��ا ب��افتباعملی لرهای بختیاری 

جمعیتی عمدتا لر. 

۱۰



�اوت�چندگانگِی حوزه های ستم؛ تفاوت انسان ها و گروه های اجتماعی در تاثیرپذیری از انواع ستم )مثاًل تف

تجارب دو کارگر عرب و فارس در یک محیط کاری معین(؛ جابج�ایی نقش ه�ای س�تمدیده و س�تمگر در

�ه(؛��ا در خان��ار ی��ط ک�سپهر درونی ستمدیدگان )مثاًل نقش های متفاوت زن و مرد طبقه ی کارگر در محی

�دِی��ا در انگیزه من��روت؛ ناهم زمانی ه�تفاوت ها در دسترسی به )دوری و نزدیکی به( مراکز قدرت و منابع ث

مشارکت سیاسی؛ مراتب متفاوِت آمادگی/تجربه ب�رای روی�ارویی سیاس�ِی رادیک�ال؛ تفاوت ه�ای م�ذهبی،

ملی�تی، زب�انی و ف�رهنگی؛ ت�اریخچه ی خص�ومت های گذش�ته و بی اعتمادی ه�ا و تنش ه�ای موج�ود بین

�نِی این�گروه های ستمدیده )مثل اختالفات لرها و عرب های خوزستان(؛ و نظایر این ها. نقش و اهمیت عی

عوامل در جداسازِی الیه های درونِی ستمدیدگان، مفهوم »سوژگی انقالبی ستمدیدگان« را برای طیفی از

�ت�مفسران و کنش گران سیاسی فاقد اعتبار می سازد )به سان یک رتوریک بی پشتوانه(. اما واقعیت این اس

�د؛��ل می کنن��تمدیدگان عم��ددادن س��ه درجهت پیون�که فاکتورهای عینِی مهم دیگری هم وجود دارند ک

�اهی��ان( و آگ�به خصوص، تجربه ی رنج های عظیِم مشترک از سوی دشمنی مشترک )یا ساختارهایی یکس

از اینکه هیچ گروهی به تنهایی توانایی غلبه بر این دشمن )ساختارها( را ن�دارد. گفتنی س�ت ک�ه م�وقعیت

�ذا��ت و ل��نالیتی( اس�ستمدیدگی معموالً تجربه ی تالقی همزماِن شماری از ستم های چندگانه )اینترسکش

�ترکا رنج��تم مش��ازوکارهای س�افراد/گروه های ستمدیده به رغم تفاوت های زیستی-فرهنگی، از برخی از س

�وژگی انقالبِی«��کل گیرِی »س�می برند. بنابراین، داوری های متفاوت نسبت به امکان مبارزات هم بسته تا ش

�ر از آن،�ستمدیدگان درنهایت متأثر از  وزنی ست که به هر دسته از عوامل یادشده داده می شود. اما مهم ت

به نظر می رسد دیدگاهی  که امک�ان پل زدن ب�ر ف�راز تفاوت ه�ا/تنش ه�ای درونِی س�تمدیدگان ت�ا تحق�ق

»سوژگی انقالبِی« آنان را انکار می کند رویکردی ایستا به وضعیت درونی ستمدیدگان دارد، چون تحوالت

درونِی خود آنان را نادیده می گیرد؛ این سویه از واقعیت که »سوژگی انقالبی« تنه�ا طی فراین�دی انقالبی

نتایجشکل می گیرد. از این منظر، رد و نشان فرآیند انقالبی )یا انقالبی بودن یک جنبش( به جای آنکه با 

اش در تغییر ساختارهای نظم مستقر ارزیابی شود، می باید با نظ�ر ب�ه ت�اثیراتش ب�ر دگرگ�ونیبی واسطه 

�د انقالبْی��ون فرآین�انسان هایی که در یک خیزش مشارکت دارند یا از آن تاثیر می پذیرند داوری گردد. چ

�یر��یر تغی�پیش از هرچیز عامالن انسانی اش را دگرگون می سازد و تنها از این طریق است که گام به گام مس

�ود�بنیادی ساختارهای سلطه را می گشاید. نشانه های چنین فرآیندی در قیام تشنگان جایی نمایان می ش

که - برای مثال - در جمعیت لرهای خوزستان و استان های هم ج�وار پویش�ی اعتراض�ی در همبس�تگی و

�انون��رانتس ف��ه، ف��رازی از متن2۵همراهی با خیزش عرب های منطقه شکل می گیرد. در همین رابط� در ف

»درباره ی خشونت/قهر« - با اشاره ای ضمنی به مارکس - وسعت تغییرات به وجودآمده در فرایند مبارزات

ضداستعمارِی مردم الجزایر را چنین توضیح می دهد:

حال که جهان را تغییر می دهند خ�ود ن�یز تغی�یر موجب آن انسان ها در همان صحت تزی که به»

�ان از�می کنند، بیش از هر زمان دیگری در الجزایر به اثبات می رسد. این جنگ فق�ط آگ�اهی انس

. فرودستی ناظر بر موقعیتی اجتماعی ست که فرد/گروه را در معرض سلطه وستم )ترکیبی از استثمار، محرومیت ها، تبعیض ها و24
خشونت ها( قرار می دهد. قرارگرفتن در یک م��وقعیت فرودس��تی، ت��وان تعیین کنن��دگِی حی��ات خ��ویش را به درج��ات مختل��ف از

فرد/گروه سلب می کند. 

. اگر پیکارهای جارِی الهام گرفته از قیام تشنگان در خوزستان را پیامدی از بسط و تشدید سازوکار استعمار داخلی، و خیزش��ی25
درجهت رهایی از آن تلقی کنیم، بازگشت به آراء و آموزه های فرانتس فانون درباره ی استعمار و مبارزات استعمارزدگان می تواند

بسیار مفید باشد.
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�اره ی��ه ی او درب��یز اندیش�خویش، ایده ی او درباره ی کسانی که پیش از این بر او مسلط بودند و ن

�ک�جهان را تغییر نمی دهد. این نبرد در سطوح مختلف نماد ها، اسطوره ها، اعتقادات، احساسات ی

«26خلق را بازسازی می کند. ما در الجزایر شاهد به حرکت درآمدن مجدد انسان هستیم.

�ونی���و ژه های انقالبی و دگرگ���الکتیکی از زایِش س���دی دی���ول فرآین���ه، انقالْب محص���ان کالم آنک��ج

ساختارهاست. به همین دلیل است که حاکمان نظ�ام س�لطه می کوش�ند ه�ر خ�روش جمعی را در هم�ان

سرآغاِز آن خفه کنند، چون اگر این فرآیند هرچه زودتر متوق�ف نش�ود، ف�را می بال�د و مه�ار آن ن�اممکن

�ام��ه نظ��وار( علی�می گردد. بدین اعتبار، شکست پیکار نابرابری که در خوزستان )و برخی استان های هم ج

سلطه جریان دارد، شکست تاریخِی همه ی ستمدیدگان جامعه ی کن�ونِی ای�ران خواه�د ب�ود؛ و از ط�رفی،

پیروزِی آن تنها زمانی میسر است ک�ه گس�تره ی هرچ�ه وس�یع تری از س�تمدیدگان ب�ا این پیک�ار هم�راه

 و در فرایند برپایِی »رزم مش�ترک«، قابلیت ه�ای س�وژگی خ�ود را ب�رای دگرگون س�ازِی وض�عیت27شوند

محقق سازند. 

�انسجلوا، سجلوا فی التVVاریخ!همان گونه که جوانان عرب در شعار ��ای آن��د، دالوری ه� ... آرزو کرده ان

بی گمان در تاریخ ستمدیدگان این س�رزمین ثبت خواه�د ش�د. ام�ا فرات�ر از آن، الهه ی ت�اریْخ م�واجهه ی

�اریِخ��ون ت�کنونِی همه ی کسانی که در جبهه ی ستمدیدگان ایستاده اند را نیز با دقت ثبت خواهد کرد، چ

خود آنهاست که در این پیکار نابرابر رقم می خورد. 

14۰۰ تیر 31ا. ح. - 

*   *   *

�دهایدرج شده در صفحه ی اول، عکس پی نوشت: ��رین س��د: یکی از بزرگ ت��ان می ده�نمایی از سد گتوند را نش
ایران، که بر روی رود کارون احداث شده اس�ت. پ�روژه ی س�اخت س�د گتون�د - همانن�د س�ایر س�دهای عظیم -

 ثروت عمومی به نهادهایانتقال یکی از مجاری مهم و به سهم خودهزینه های مالی بسیار گزافی بر جای گذاشت 
�االیگارشیک بود. اما پس از آب گیری سد گتوند، این پروژه ��د ب��رین س�به دلیل برخورد با الیه های نمکین بستر زی

�ه درشکستی هولناک )��دتر آنک� عظیم آبحجم هر دو جنبه ی اجرایی-اقتصادی و زیست محیطی( مواجه شد؛ و ب
نمِک حل شده در آن قابل آزادسازی نیس�ت. بن�ابراین، س�د گتون�دغلظت باالی انباشت شده در پشت سد به دلیل 

به تنهایی مصداقی عینی و نمونه ای نمادین از عمل ک�رد ض�دعلمی، غیرمس�ئوالنه، غارت گران�ه و مخ�رب دولت در
 اعتبار، سرگذش�ت این س�د آیینه ی تمام نم�ای دولت در ای�ران و فجایعی س�ت ک�ه ب�رهمینخوزستان است. و به 

 می کند.  آوارفرودستان و طبیعت این سرزمین 

kaargaah.net

. 13۹۹، نقد اقتصاد سیاسی«، ترجمه ی حمیدرضا سعیدیان، فرانتس فانون. برگرفته از مقاله ی زیر: سعید بواَماما: »2۶

. همراهی در رزم مشترک به معنای تالش فراگیر ستمدیدگان برای تسخیر اعتراضِی همه ی عرصه های کار و زیس��ت جمعی و27
 وپیش��روی آنهاس��ت، بلک��ه مس��تلزم فتحست. این همراهی نه فقط شامل بازگشت اعتراضی به خیابان ه��ا ب��رای حوزه های عمومی 

، مبارزات تدافعِیِ موجود باید گ��امیراستا همینبه هم پیوستن اعتراضاتی ست که عموما و هم اکنون به موازات هم جریان دارند. در 
 تهاجمی بیابن��د. دررایشی، تا جای ممکن آریشه ای تربه پیش بردارند و با گسترش دامنه ی اهداف بالفصل خود به اهداف سیاسِی 

 خ��یزِش ج��اریانکش��افاین میان، مبارزات کارگران )شامل همه ی مزدبگیران فرودست( می تواند سهم برجسته ای برای تداوم و 
ت�دارکایفا کند، اگر اعتصابات موجود با اعتصابات نمادین ترکیب و تقویت شوند تا به پش��توانه ی آن، جنبش ک��ارگری به س��مت 

اعتصاب عمومی گام بردارد. تنها در این صورت است که خیزش خیابان می تواند از بن بست دیریِن سرکوب فراتر رود. 

۱2
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