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کاالسازی یک استان
خوزستان؛
ِ
مهیار ادیبان

خوزستان از موقعیتی ممتاز برخوردار است .جلگهای
حاصلخیز ،رودخانهها و موقعیت کوهستانی ِ مناسب
سدسازی ،همجواری با دریا و موقعیت ترانزیتی
مناسب ،زیرساختهای حمل و نقل و در آخر و
مهمتر از همه ،منابع فراوان و آسانیاب ِ نفت و در
مجموع داشتن سهم قابل مالحظه در تولید ناخالص
ملی که یک تنه منابع مالی و حاملهای انرژی –
نفت و بنزین و برق -را تامین میکند .اما همین
موقعیت ممتاز به پاشنه آشیل این استان تبدیل شده،
جوالنگاهی مناسب ساخته برای تولید ،سودافزایی و
بهرهبرداری از هرآنچه قابل استفاده است بی توجه
به نظام انداموار طبیعت و بدون درنظر گرفتن
عوارض احتمالی و ممکن دستکاریهای متعدد در
این نظام ،بر مبنای فهمی الکن ،ناقص و آمرانه از

توسعه بیآنکه توان طبیعت و بازخورد این تغییرات
و بهره برداری های وسیع و غیراصولی لحاظ گردد.
درواقع ،دارایی و ویژگیهای طبیعی این استان،
در ساخت اقتدارگرایانه و مناسبات غیرمردمی و
غیردموکراتیک و متمرکز ِ قدرت ،به عنوان منابعی
ارزان ،همیشه در دسترس ،منفرد و بیکران به
حساب آمده و در سایه ی درکی صنعتی از توسعه
و فهمی سرمایه ساالرانه از پیشرفت ،مورد استفاده
و به بیان روشنتر هجوم ِ بیوقفه قرار گرفته است.
تکنوکراتهای بیدانش ،پرقدرت و جاهطلب دولت
رفسنجانی در برنامههای توسعهی برآمده از فهمی
اقتصادی و صنعتی ،گریزان از توسعهی سیاسی و
تعمیق ساختارهای مردمی و دموکراتیک ،ناآشنا با
توسعهی پایدار ،بنیان سیاستهایی را پی ریخته و
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به اجرا درآوردند که بعدها در دولتهای گوناگون و
بر بستر مناسبات سیاسی و توزیع خاص قدرت در
هر دولت ،با شدت و ضعف ،در نسبت با مقاومتهای
کارشناسی و مدنی ،در رابطه با توان مالی و بازگشت
سرمایه در هر مقطع زمانی ،ادامه پیدا کرده است.
از یک سو ،فقدان نهادهای تاثیرگذار مدنی و
مردمی و پژوهشی مستقل در مشارکت و نظارت بر
تصمیمسازی و برنامهریزی و رصد پیگیری حقوق
نیروی کار – به عنوان اصلیترین عامل تولید -و
مقاومت با ارزانسازی آن در پروژههای صنعتی و
نفتی و عمرانی ،و رصد مصوبات مجلس و هیات
دولت ،و از سویی دیگر کاالییسازی طبیعت در
سازمان ویژهی تولید خصوصی/دولتی ایران ،سویهی
ممتاز خوزستان را در این سازمان برجسته کرده و
ناچار عوارض جبرانناپذیری را در این منطقه به
دنبال داشته است .در دل این سازمان خاص که
مشتق از روابط سرمایهساالرانهی اقتصادی ،مبتنی
بر پیگیری و حداکثرسازی سود و کاهش هزینهها،
و ساخت متمرکز و توزیع انحصاری قدرت است،
پروژهها و طرحها ،نه در نسبت با نیازهای عمومی و
الزامات طبیعی که در رابطه با نیاز و خواست مراجع
قدرت به اجرا درآمده است .سدسازیهای گسترده،
طرحهای انتقال آب ،پروژههای آالیندهای چون
پتروشیمی ،استخراج گستردهی نفت ،نیروگاههای
تولید برق گازی و برقآبی ،صنایع فوالدسازی از
جمله اقداماتی هستند که از یکسو به تولید ارزش
افزوده بدون بازتوزیع عادالنهی آن منجر شده است
و در همان حین ،مسائل زیستمحیطی و آالیندگی
هر صنعت و پروژه به هیچ عنوان درنظر گرفته
نشده است .این هردو ناشی از این واقعیت است
که ساخت سیاسی قدرت ،بینیاز از مردم و برکنار

از مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیمگیری
است و سرکوب هرگونه اعتراض مدنی و افکار
عمومی ،راه را بر بیتوجهی نهادی به کیفیات
زیست اقتصادی و اجتماعی مردم این سرزمین
هموار کرده است .شاید هیچ مثالی روشن تر از
احداث و آبگیری سد گتوند نمایهی وضع موجود
نباشد .آبگیری سدی در شمال خوزستان ،بر روی
کارون ،در کنار سازند نمکی گچساران ،علیرغم
هشدار کارشناسان نسبت به حل شدن نمک و شور
شدن آب و درنهایت خشک کردن تدریجی جلگهی
خوزستان ،با بیتوجهی به اعتراضات مردم ،توسط
دولت مهرورزی و به دست دو غول اقتصادی:
سپاسد وابسته به سپاه پاسداران و مهاب قدس
وابسته به آستان قدس رضوی .در واقع بسیاری
از طرحها علیرغم مخالفت یا همراهی اجباری یا
تطمیعی سازمان کوچک و بیقدرت محیط زیست
و با فشارهای خارج از سیکل بوروکراتیک دولت
صورت گرفته و یا کارشناسی شرکتهای مشاوره
که خود سود هنگفتی از ق َِبل این طرحهای کالن
اما دم دست دارند ،به اجرا در آمده است .این موضوع
که نگاه توسعهای در ایران تکبعدی و پیش پاافتاده
است را میتوان از عدم تنوع صنعتی و توجیهات
اشتغالزایی عامالن آن دید .تاکید بر ساخت صنایع
آالینده فوالد و پتروشیمی در هر منطقه از کشور
دید ،بی توجه به امکانات طبیعی و زیرساختی و
تبعات آن و عدم توجه به فناوریهای نوین ،صنایع
جدید ،انرژیهای نو ،روشهای مدیریت آب و بهبود
کشاورزی و در نهایت کلید درک ماجرا ،سودهای
کالن در طرحهای کالن خوابیده است.
روابط خاص بنگاههای اقتصادی با حکومت،
مشارکت مردان سیاست در غول های اقتصادی
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کشور ،البیهای قدرتمند منطقهای و درهم تنیدگی
قدرت و سرمایه در گلوگاههای سیاسی و تالش برای
تضعیف موانع ساختاری ِ مقابله با تخریب محیط
زیست – همچون تالش برای ادغام یا ناکارآمدسازی
سازمان محیط زیست -به سادگی ارزانی نیروی کار،
کاالییسازی-و گاه مجانیسازی -طبیعت و سرباز
زدن از تعهدات اجتماعی را تسهیل کرده است .به
همین خاطر هم هست که با احداث صنایع آببر و
گسترش کشاورزی بیبازده و مخرب در در فالت
مرکزی ،انتقال آب از سرچشمههای کارون با صرف
هزینههای گزاف از بودجهی عمومی ،به ضرر مردم
و به نفع عامالن تخریب محیط زیست به بهانهی
شرب و به کام فضای سبز و صنایع و کشاورزی در
این استانها ،صورت گرفته ،در کنار سدسازی بر
روی رودخانههای دز و کارون ،خوزستان ِ خشک
شده با هجوم خاک و ریزگردها مواجه شده است.
خشک کردن تاالب بزرگ هورالعظیم به خواست
شرکت قدرتمند نفت ،سوزاندن گازهای همراه نفت،

به کار نگرفتن فیلترهای تصفیه در شرکت فوالد،
عدم تصفیهی فاضالبهای صنعتی و بیمارستانی،
آتش زدن مزارع نیشکر ،گسترش طرحهای آببر
نیشکر بدون توسعهی صنایع جانبی آن ،در کنار
این واقعیت که روشهای جایگزین ،کمتر مخرب و
پاالیشگر برای موضوعات باال وجود دارد صحهای
است بر خواست بانیان طرحها برای کاهش هزینهها
و افزایش سود بیآنکه نگران واکنشهای عمومی
و تبعات درازمدت زیستمحیطی و بهداشتی آن
باشند .در همین حال ،هزینهی پنهان مجموعهی
اقدامات فوق در نهایت از جیب مردم و به نفع
شرکتهای دولتی/خصوصی پرداخت میشود .انواع
طرحهای احیای تاالبها و زمینهای کشاورزی،
تهیهی آب آشامیدنی ،طرح عالج بخشی سد گتوند،
بهینهسازی فضاهای بستهی عمومی و شخصی و از
همه مهمتر درمان بیماریهای شیوع یافتهی تنفسی
و سرطان از پی گسترش ریزگردها و آلودگیهای
نفتی ،فرصتی مناسب برای سلب مالکیت از مردم
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و تحمیل بار تصمیمات غلط و مالاندوزی طبقات
فرادست به فرودستان غلطیده در خاک و غبار و بی
برقی است.
آنچه تبعات زیستمحیطی طرحهای عمرانی و
صنعتی و گسترش ریزگردها را در خوزستان – و در
مناطق دیگر نفتی چون ایالم و کرمانشاه -حادتر
کرده است وجود بیعدالتی و نابرابری به نسبت
برخورداری ِ طبیعی و نابرخورداری اجتماعی در
مقایسه با برخی استانهای صاحب نفوذ است
و عدم بازتوزیع عادالنه درآمدهای به ویژه نفتی
از این استان ،عدم پرداخت عوارض آالیندگی و
درنهایت تضعیف کیفیت زیست و رفاه عمومی
در این مناطق .عوارض جنگ هشت ساله و
فرسودگی زیرساختهای به جامانده از پیش از
جنگ ،تنشهای روانی و فرسودگی اجتماعی را
در خوزستان تشدید کرده است .ارزانی نیروی کار
و شرایط سخت کاری ،تضییع حقوق کارگران و
نادیده گرفتن الزامات قانونی قانون کار و مهاجرت

کارگری از استانهای دیگر ،از بین بردن امتیازات
تثبیت شدهی به جامانده از شرکت ملی نفت پس
از موج خصوصیسازیها و برونسپاری کارهای
دولتی ،نفوذ شرکتهای داللی تامین نیروی انسانی،
عدم تامین شغلی ،از بین رفتن حرمت نیروی کار و
عدم پرداخت مناسب و به موقع حقوق و دستمزد،
بیشتر از قبل زندگی مردم این استانها را با تهدید
مواجه کرده است .اعتراضات مردمی اخیر در پی
بیبرقیهای گسترده ،نه اعتراضی مقطعی به یک
اتفاق تکنیکی ،که برآمده از عمق درد و بیعدالتی
مستتر در بطن زندگی معترضان است .معترضانی
که از آب و هوا و زمین و یک طبقهی غارتگر
با تهدید و هجمه مواجه شدهاند گاه خطرناکتر از
دشمن بعثی.
بهمن 1395
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اعتراضات مردمی به آلودگی هوا در اهواز
ِ
ترفند تجزی ْههراسی
و
پژمان رحیمی

مقدمه

آلودگی هوای خوزستان و اعتراض مردمی به آن
عالوه بر دغدغه های محیط زیستی و توجه به عملکرد
سرمایهدارانهی جمهوری اسالمی در رابطه با طبیعت
و محیط زیست ،به قاعدهی گذشته که هر اعتراض
اجتماعی و سیاسی در مناطقی مثل خوزستان شکل
گرفته است ،حجمی زیادی از چون و چراهای نه چندان
یافتن پاسخی هم ایجاد کرد که با ترکیبهای
مایل به
ِ
مختلف ولی آشنا و تکراریای همچون «تجزیهطلبی»،
«خطر جنگ» و ...دوباره در فضای رسانهای رسمی زنده
شدند .واکاوی این که چرا بعد از هر تحرک اجتماعی یا
سیاسی در مناطقی مثل خوزستان یا کردستان و بلوچستان
و آذربایجان ،بدون استثنا یک مجموعه دغدغهنماییها که
می توان در یک مجموعه به عنوان «تجزیههراسی» از
آن نام برد از کانال های مختلف فراگیر می شوند بسیار

همیشگی حکومتی
ضروری است .اما عالوه بر توطئههای
ِ
به نظر می رسد جنبش های اجتماعی و سیاسی در ایران
وضعیت خنثا و
به لحاظ درونی مجموعه نیروهای یک
ِ
راکد را به نمایش میگذارند که در نقاط اوجگیری هر
یک از این جنبش ها عمال نتیجه نه همگرایی مقطعی یا
همپوشانی موضعی و محدود بلکه تضعیف قوای طرفین
کارنامهی روشن آنها است .هربار اعتراضاتی در مناطقی
که مثل خوزستان و دیگر مناطقی که محل سکونت اقوام
غیرفارس هستند فوری مقاومت هایی علیه این اعتراضات
ایجاد می شود به این مضمون که خواستههای معترضان
را همان خواستههای «همهی ایرانیان» معرفی میکنند
و به این ترتیب مطالبهی ملی یا قومی را با مطالبهای
عمومی و کالن در سطح «ایران» یکی میکنند که
نتیجه ای جز حذف و کنار زدن آن ندارد .به دیگر سخن
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ارتجاعی موارد ستم
سازی
گرایش محکمی برای یکدست ِ
ِ
در سراسر ایران وجود دارد که هیچگونه مازاد ارزشمند
و قابل اتکایی برای گسترش جنبشهای مناطق مذکور
و ترسیم افق روشنی برای مبارزاتشان ندارد .مردم آن
مناطق هم اغلب در مواردی که طبقات متوسط شهری و
سیاسی حکومتی و متحدانشان درگیر کشاکشی
نیروهای
ِ
سیاسی میشوند ،خود را تا حد زیادی از آن دور و بی
«مشکل تهران» فرض
ربط احساس میکنند و آن را
ِ
«منطق اولویتبندی» و احساس نزدیکی
میکنند 1.این
ِ
و دوری در مورد جنبشهای کارگری و زنان و محیط
زیست هم هر یک به شکلی وجود دارد .بخش عمده
ای از جنبش کارگری نزدیکیای با جنبش حقوق زنان
احساس نمیکند و جنبش زنان هم هر چیزی که اصل
هویتطلبی زنانه را خدشهدار کند را کنار میگذارد و اغلب
گرایشات درونی آن بر این سیاست هویتی تاکید دارند.
ملی مناطق غیرفارس در سطحی که
جنبشهای قومی و ِ

 )1در جریان اعتراضاتی که در انتخابات  ۱۳۸۸اتفاق افتاد مناطقی که غیرفارس هستند
کمترین همراهی را نشان دادند با چیزی که به عنوان «جنبش سبز» معروف شد.

به طور گزینشی رسانهای میشوند هم اغلب سطح تماس
یا همپوشانی با جنبشهای کارگری و زنان را نمیپذیرند
و بر سیاست هویتی قومی و ملی تاکید دارند .معضل اما به
نظر میرسد در هر یک از این جنبشها تعریف یک « ُکل»
دست هویتی است که تصور بر این
تجزیهناپذیر و یک ِ
است که اگر در اولویت قرار نگیرد ممکن است که از قافله
عقب بماند و در واقع این معضل یک وجه هستیشناسی
و نظری دارد و به لحاظ سیاسی به طور آشکار از سوی
نیروهای سیاسی مشخصی که توان حضور در متن همین
توازن قوای کنونی را دارند (و بالطبع به نیروهای سیاسی
داخلی و خارجی فرادست و وابسته به جناحهای مختلف
بورژوازی) نمایندگی می شوند .در نتیجه در سطح سیاسی
دست باال
هم باید ایدئولوژی سیاسی نیروهایی که اکنون ِ
وضعیت گسسته را حفظ
را در این جنبشها دارند و این
ِ
میکنند مورد توجه/بررسی/نقد قرار بگیرند.
از دیدگاه این نگارنده یک آلترناتیو سوسیالیستی نمیتواند
بندی آلوده به روششناسی پوزیتیویستی و
چنین اولویت ِ
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لیبرال را بپذیرد و جنبشهای مذکور را در طول هم قرار
هویت
دهد .یک ضرورت از نگاه من این است که بتوان
ِ
متداخل و همبستهی این جنبشها و سطوح اصطحکاک
و تضاد آنها را مشخص کرد و در این راستا است که
آلترناتیو سوسیالیستی ایجاد و غنیسازی میشود .جنبش
چپ و سوسیالیستی اگر به روابط سرمایه و مناسبات
ستمگرانهی سرمایهداری در ایران و سوژهی تغییرش
یعنی طبقهی کارگر توجه میکند ،نمیتواند به اهرمهای
یاریدهنده و چوب زیر بغلهای این سرمایهداری در
عرصهی حقوق زنان یا رابطهی نابرابر مناطق حاشیهی
ایران و مرکزیت سیاسی-اقتصادی-نظامی ایران بیتفاوت
باشد .این چپ اگر چنین بکند ،آنوقت باید توضیح بدهد
که چگونه نسبتی با روششناسی مارکسی دارد ولی
عناصری که نقش بارزی در توانبخشی به فرایند انباشت
سود و استثمار نیروی کار دارند را نادیده میگیرد؟ یا باید
ثابت کند که مثال ستم ملی و قومی یا ستم علیه زنان
اصوال وجود خارجی ندارد یا حداقل تاثیر چندانی بر روابط
2
سرمایهداری که مورد نظر آنان است ندارد.
به نظر میرسد برای بررسی علل ناپایداری حتا جنبشهای
زیستمحیطی در مناطقی غیرفارسنشین همچون
خوزستان ،عالوه بر موانع عمومی و استبدادی حاکم که
در همهی مناطق ایران و دربارهی جنبشهای مختلف
خاص چنین مناطقی که اقشار
مشترک است ،به موانعی ِ
قابل توجهی از طبقات مختلف فارس (3یا بهتر بگوییم
خو ْدمنتسب به «ایران») را هم به نفع خود بسیج میکند
 ) ۲و البته به تجربه ثابت شده است که این نیروها اغلب با شدت و ضعفی در طیف نیروهای
بورژوازی حافظِ ساختا ِر موجود قرار میگیرند و به لحاظ سیاسی عمال از نمایندگی طبقهی
ِ
کارگر هم کیلومترها فاصله دارند .فریبکاری ِ دلخوشکنندهای است اگر این معضل را فقط
به عدم آزادی بیان و انتشار کتاب و نشریه در جامعه نسبت داد.
 ) 3منظور من از «فارس» تنها اشاره به یک ملیت نیست که ممکن است کسانی ما را به
ویژگی «فارسمحور» در چهارچوب
قومیدیدن جامعه متهم کنند ،منظور ما اشاره به کارکرد
ِ
نظامهای سیاسی پهلوی و جمهوری اسالمی است .پس به این ترتیب منظور این نیست که
همهی فارسها در ستم علیه مردم غیرفارس دخالت دارند و صاحب منافع هستند ،کما اینکه
همهی مردم غیرفارس هم در جنبشهای ملی علیه حکومت مرکزی دخالت ندارند و اقشار
وسیعی از آنان سلطهی نظام غالب را پذیرفتهاند تا کمتر آسیب ببینند.

توجه کرد .در این راستا بررسی شکلگیری تاریخی
«دولت-ملت مدرن» در متن انکشاف و رشد سرمایهداری
در ایران و تبعات سیاسی /اجتماعی /اقتصادی/فرهنگیاش
ضروری است.
***
«تهران -شهرستان»
کالنشه ِر تهران اگرچه همهی امکانات و منابع نقاط
مختلف ایران را در خود به طور نابرابری جذب میکند اما
به طور مشابهی عملکرد سرمایه در سراسر ایران مخرب
و ویرانگر عمل کرده است و همچنین این دلیل کافی
برای یکدستسازی سیاست کالن رژیم حاکم در همه
نقاط ایران نمیتواند باشد .این تصور که «حاشیه» به نفع
«مرکز» غارت شده است و «مرکز» آباد شده است دور از
درکی دقیق از عملکرد واقعی سرمایهداری در ایران است.
تضاد بین مرکز و حاشیه یک سیاست ( )Policyجهت
سراسری سرمایهداری در ایران بوده است
تقویت کارکر ِد
ِ
و ربطی به درکی انحصاری از عملکرد سرمایه ندارد که
اگر چنین ببینیم اصوال از تبیین سرمایهداری در ایران به
راه خطایی به ویژه در طرح مطالبات جنبشهای ملی و
قومی خواهیم رفت.
در بررسی سیر رشد و نمو جنبشهای مختلف
مناطق «حاشیه»ای و یا در مواقع سرکوب آنان« ،تهران»
همچون مانع و عامل بزرگی بر سر راه اتحاد مردمی
عمل کرده و عمال مردمان دیگر نقاط ایران و مطالبات
و مبارزاتشان ،همواره به عنوان موضوعی در اولویت
پایینتر به فراموشی سپرده میشوند و کمتر به آن بها
داده میشود .مردم مناطق مختلف ایران خود را در تقابل
با مرکز(تهران) میدانند و این تضاد هر روز پر رنگتر
4
شکاف ایجاد شده میان «تهران» و دیگر نقاط
میشود.
ِ
 )۴این دیگر تبلیغات «بیگانه» نیست و هر کس گذرش به این مناطق افتاده باشد این
تعارض را احساس میکند.
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ایران اگر چه به نوع انباشت نامتوازن سرمایهدارانهی
اقتصادی-سیاسی جمهوری اسالمی بر می
سیستم
ِ
گردد(که عمال به ایجاد یک کالنشه ِر در حال انفجار
رژیم اسالمی
و احتضار مثل تهران انجامیده است) ولی ِ
همچون رژیم پهلوی تنها به تهران به چشم یک پایتخت
نگاه نمیکند ،بلکه «تهران» متر و معیار و رمزی برای
ا ِشغال و امحاء سیاسی/فرهنگی/اقتصادی نواحی دیگر
است« .تهران» یک حیطهی حفاظتشدهی حکومتی
است که هر کس با پیوستن به آن از امتیازات ویژهای
نسبت به باقی مناطق برخوردار میشود به شرطی که
گفتمان تمایز و برتری تهران نسبت به نواحی ایران را
ِ
درونی کرده باشد ،به عبارت دیگر «تهران» یک گسترهی
ایدئولوژیک است که باورمند و وفادار میطلبد .دوگانهی
دیگریسازی ِ گستردهای
«تهرانی-شهرستانی» قائم به
ْ
اساسی «ایران» از زمان تاسیس دولت-
است که از اصول
ِ
ملت مدرن رضا خان پهلوی به این سو بوده است .این
سازی ،بر پایههای سهگانهی «نژاد آریایی»« ،زبان
دیگری ْ
ْ
فارسی»(و در دوران جمهوری اسالمی با اضافه و عمدهتر
شدن «مذهب شیعه») خود را به صورتهای مختلف
ِ
متحول کرده است 5.دولت پهلوی از همان ابتدا بر این
برساختن یک هویت یکدست و یکسان از
« )۵دیگریْسازی» ،روی دیگ ِر
ِ
همهی مردم ساکن ایران است و در ارتباط با آن معنی میشود.

برساختن تهران-حاشیه/شهرستان تاکید
دیگریسازی و
ِ
ْ
کرده است 6.بررسی حوزههای مختلف فرهنگی(از جمله

سینما و موسیقی و حوزهی آموزش) به خوبی عملکرد این
7
سیاست را آشکار میکند.
بررسی روند شکلگیری دولت-ملت مدرن ایران در
دستور کار اصلی این نوشته نیست فقط کافی است که
تاکید کنم ما آشکارا با َکژْکارکردهای این دولت-ملت
ایران کنونی یک حیطهی سرزمینی
روبهرو هستیم.
ِ
تحت سلطهی یک دولت دیکتاتور و با حذف حداکثری
ِ
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مناطق مختلف این سرزمین
تراشی بحرانزا
هویت
و کنترل کامل آنها ،بیشتر یک
ْ
ِ
را نمایندگی میکند تا حضور یک دولت-ملت مدرن در
دیگریسازیای که از آن سخن به
نمونههای رایجاش.
ْ
سازی طبقاتی قرار دارد که در
میان آمد بر متن یک قطبی ِ

 ) 6به عنوان یک نمونهی درخشان ،درونمایهی اولین فیلم ناطق ایران به
نام «دختر لُر» در سال  ۱۳۱۲به روشنی این رویکرد فرهنگی رژیم پهلوی
را نشان می دهد.
 ) 7زبان فارسی زبان معیار معرفی شد و زبان های باقی مناطق ایران لهجههایی از فارسی
معرفی شدند که اغلب مایهی خنده و مضحکه در برنامههای تفریحی هم شدند .یا مثال
موسیقی ردیفی و دستگاهی که خود گزیدهای ناقص و محدود از موسیقی مناطق مختلف
ایران بود به عنوان موسیقی رسمی ایرانی معرفی شد و اینبار موسساتی تاسیس شد که
موسیقی مناطق مختلف را «شناسایی» کنند و به عنوان موسیقی «فولکلور» و «نواحی»
ایران با درکی باستانشناسانه در بازار عرضه کنند که تنها نتیجهاش حذف ابعاد مختلف و
پیچیدگیهای درونی موسیقی این مناطق و یکسانسازی آن با معیارهای موسیقی رسمی و
در نتیجه طرد و نفی آن بود.
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تشدید بحرانهای حیطههای مختلف اعم از بخشهای
مرکزی قدرت در ایران و مناطق پیرامونی نقش تعیین
محوری بحث این نگارنده تاکید بر
کننده دارد .نکتهی
ِ
ویژگی مشخص عملکرد سرمایهداری در ایران ،همبسته با
هویتی نژاد آریایی ،زبان
سازی مبتنی بر سه عنصر
دیگری ْ ِ
ِ
فارسی و مذهب شیعه است ،و نه نادیده گرفتن عملکرد
سرمایهداری در تبیین ستم ملی کنونی در مناطق مختلف
سیاسی
ایران ،یعنی همان اشتباهی که اغلب نیروهای
ِ
غیرفارس ایران در تقابل با حکومتِ
طلب مناطق
هویت ِ
ِ
تهران مرتکب میشوند و باعث شده است که آنها هم
سیاسی فارس( خو ْدمنتسب به «ایران»)
به مانند جریانات
ِ
نمایندگی مردمی به سر ببرند که ازشان دفاع
در بحران
ِ
میکنند.
***
اهرم کارکرد
ناسیونالیسم آریایی(فارس)،
ِ
ِ
رژیم حاکم برای سرکوب
سرمایهدارانهی
ِ
جنبشهای مختلف مناطق غیرفارس
از روز سومی که اعتراضات به قطعی برق و آلودگی هوا
در اهواز شکل گرفته بود ،در شبکههای اجتماعی این
نکته که «تجزیهطلبان» در حال سوء استفاده از این
اعتراضات هستند برجسته شد .به همین دلیل برخی
شاهدین و تعدادی از روزنامهنگاران محلی گزارشهایی
از تغییر ترکیب جمعیتی معترضان به نفع اعراب اهوازی
منتشر کردند و اینطور به نظر میرسید که بخشهایی
از معترضان از روی نگرانی جهت آن «سوء استفاده»
از حضور در تجمعات خودداری کردهاند .همین نکته
به خوبی اهمیت بررسی این «تجزی ْههراسی ِ» فراگیر
که بخشی مهم از پروپاگاند سیاستخارجی جمهوری
اسالمی هم محسوب میشود را نشان میدهد .هدف
این بیگانههراسی در منطقهی خوزستان به طور مشخص

اعراب هستند که در این یادداشت بر آنان تمرکز شده
است .بررسی چگونگی بهرهبرداری از عربستیزی در
چهارچوب استراتژی جمهوری اسالمی برای کنترل
مناطق مرزی(عمدتا غیرفارس) نیز میگنجد و شایسته
است که به آن توجه دقیقتری کرد.
جمهوری اسالمی به خوبی از ابزار ناسیونالیز ِم
فارس برای سرپوش گذاشتن بر کارکر ِد معین سرمایهدارانه
ی خود استفاده میکند و به عنوان مثال در خوزستان به
ستیزی «آریایی» برای کنترل
خوبی از ظرفیتهای عرب
ِ
منطقهی خوزستان و غارت همهی منابع آن آگاه است 8.به
گرایی فارس در شکل و شمایل خاصی هم
طور کلی ملی ِ
واره مورد استفادهی رژیم اسالمی از همان ابتدای تاسیس
بوده است .اما ظلم و ستمی که از سوی حکومت مرکزی
به اقوام غی ِر فارس میشود به صورت تضاد فارس و غی ِر
فارس خودش را در مناطق غی ِر فارس نمایان میکند که
به رشد و گسترش ناسیونالیز ِم افراطی و شوینیز ِم عربی،
ُکردی ،بلوچی و تُرکی دامن زده است و جمهوری اسالمی

گرایی غی ِرفارس هم به وقتاَش استفادههای
از همین ملی ِ
مناسبی جهت سانسور یا سرکوب مطالبات مردم ستم
دیده و غالبا فقیر این مناطق میکند .مقاومت و مبارزهی
تحت ستم از سوی جمهوری اسالمی توطئهای برای
ملل ِ
ِ
خاک آریایی» نمایانده میشود تا تضاد اساسی
«تجزیهی ِ
جدال فارس و غی ِر فارس محو و ناپدید شود .این
حول
ِ
بازی دو سر بَرنده برای بورژوازی موجود است.
روند یک ِ
ایران واحد
از یک طرف اگر تمرکز سیاسی بر
ِ
مرکزی سرمایهداری
دولت
حفظ شود همچنان سلطهی
ِ
ِ
گرایی
حفظ خواهد شد و در این مسیر از نیرو و انرژی ملی ِ
فارس بهرهبرداری میشود و در گزینهی دیگر اگر تمرکز
سیاسی کنونی در منطقهی جغرافیایی ایران از دست برود
ِ
ایران کنونی
در سوی دیگر ،این بورژوازی مناطق
ِ
مختلف ِ

دمیدن گاه و بیگاه بر تضاد ُسنی و شیعه در بلوچستان و نیز رواج کلیشههایی
 ) 8همچنین
ِ
«خشونت» ُکردها در کردستان نیز کارکردی مشابه برای رژیم جمهوری اسالمی
شرمآور از
ِ
دارد.
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هستند که با عمده کردن تضا ِد فارس و غی ِر فارس بر
طبل ناسیونالیزم میکوبند تا با طرح گزینهی جدایی
ایران کنونی ،ضمن اعالم پایبندی به
مناطق مختلف
ِ
اساس
اصل دولت-ملت در معنای سرمایهداران هاَش،
ِ
نظم جامعهی طبقاتی را دست نخورده باقی بگذارند و
تحت
ملل ِ
ستم ملی را در اصالحات و مطالبات روبنایی ِ
دولت پَهلَویها جهت سلطهی
ستم خالصه کنند 9.اگر
ِ
مرکزی وابسته به سرمایهی جهانی بر «ممالک
دولت
ِ
محروسهی ایران» ،ناسیونالیزم فارس و آریایی را تقویت
ئولوژی اسالمی
میکرد ،در دوران جمهوری اسالمی از ایده
ِ
برای تراشیدن امت ِ اسالمی 10از تنوع سیاسی-فرهنگی و
جغرافیایی ایران استفاده شد تا همچنان
نژادی منطقهی
ِ
نقش ایران در چهارچوب روابط نابرابر سرمایهی جهانی با
ِ
تکیه بر غارت منابع طبیعی و انسانی ایران حفظ شود و

 )۹حق آموزش به زبان مادری در کلیت خود یک حق بنیادی و حیاتی برای ملل تحتِستم
است ولی به عنوان مثال ،غالب اعراب ایران که در فقر اقتصادی شدیدی به سر میبرند در
داری عربی(یا عربی-اسالمی) که بر پایهی استثمار نیروی
چهارچوب یک
دولت-ملی سرمایه ِ
ِ
کار شکل میگیرد تغییر عمدهای در توان و امکان آموزش دانشآموزان عرب ایجاد نخواهد
ملل تحتِستم فریبکارانه مطالبات ملی را به
کرد .این بخش از
اپوزیسیون ناسیونالیست ِ
ِ
امور روبنایی محدود میکنند .ضمنا بخشی از همین اپوزیسیون که گرایشی اصالحطلبانه
هم دارند  -و در دوران اصالحات با اصالحطلبان رژیم نزدیکی داشتند و هنوز هم بیتمایل
به آنان نیستند -معترف هستند که اگر مطالباتشان در جمهوری اسالمی هم پاسخ داده
شود مشکلی ندارند.
بخش دوران پهلوی.
 ) 10اضافه شدن عنصر مذهب شیعه به دو عنصر هویت ِ

نظامی-امنیتی سرمایه در ایران هم از کارکرد
اینک جناح
ِ
ناسیونالیز ِم آریایی آگاه است و گاه و بیگاه از نمادهای آن
استفاده میکند 11.اگر چه توانایی دولتی همچون جمهوری
کردن چنین سویههای
اسالمی برای حل کردن و درونی
ِ
متضادی که بعضا مشروعیت سیاسی-ایدهئولوژیک نظام
محل تردید است ولی این تمایل
را دچار بحران میکند
ِ
مصلحتگرایانه و فرصتطلبانهی حکومتی همچون
ضعف آلترناتیو
جمهوریاسالمی نشاندهندهی نقطه
ِ
سرزمینی ایران
تحت ستم در منطقهی
ملل ِ
ناسیونالیستی ِ
ِ
هم هست .گفتمان و رویکرد ناسیونالیستی که منجر به
سازی سرمایهدارانه بشود گزینهی متفاوتی
دولت-ملت ِ
گی آنان
برای مردم ِ
تحت ستم نیست و بهبودی در زنده ِ
ایجاد نمیکند.
مسالهی ملی (حتا به صورت شوینیستیاش)
همواره فرصتی دوجانبه برای تحکیم سلطهی بورژوازی

 (۱۱دولت مرکزیِ جمهوری اسالمی وقتی خطر از بین رفتن سلطهی سیاسی خود
ماقبل اسالم همواره داشته
را احساس میکند برخالف بیاعتنایییی که به فرهنگ
ِ
ایران باستان ندارد .رحیممشائی
است هیچ تردیدی برای تعریف و تمجید از شاهان
ِ
و محمود احمدینژاد نمایندهی تمایل فرصتطلبانهی رژیم اسالمی برای آویزان
شدن به نمادهایی همچون کوروش و فردوسی برای تغذیه از منابع ناسیونالیز ِم فارس
ِ
جهت بازآفرینی و ترمیم ایدهئولوژی سیاسی-فرهنگی-اقتصادیِ حافظ
هستند که
منافع بورژوازی در چهارچوب نظام اسالمی تالش میکنند .رحیممشائی از دوستی
ملل اسرائیل و ایران به واسطهی «کوروش کبیر» یاد میکند و احمدینژاد کوروش
را پیامبر الهی مینامد و فردوسی را پاسدار اسالم معرفی میکند.
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در منطقه است که در راستای عملکرد/مدیریت سیاسی
ای سرمایه در منطقه قرار میگیرد .رویکرد
و منطقه ِ
ناسیونالیستی به مسالهی ملی ،امکان مانورهای موسمی
به قدرتهای متمرکزی همچون جمهوری اسالمی را هم
میدهد تا با تمایلی فرصتطلبانه مطالبات ملل تحت ستم
را مدیریت کند و چه بسا به شکل ُموجهنمایی برخی از
مطالبات را برآورده کنند .استفاده از اختالفات ملل مختلفی
همچون ترک و کرد و عرب و فارس(مثال سوءاستفاده و
تحریک اختالفات میان تُرکها و ُکردها در آذربایجان
توسط عوامل محلی و نفوذی و تبلیغات ضدفرهنگی
گسترده و ترویج شایعات مختلف) ،استفاده از اختالفات
درون طایفهای و قبیلهای که به عنوان مثال در مواقع
انتخابات خودش را به خوبی نشان میدهد(مثال در مناطق
بختیارینشین) ،معامله با سران قبایل و استفاده از قدرت
محلی آنان(مثال معامله با برخی شیوخ عرب در خوزستان
برای سرکوب و کنترل مناطق عربنشین) و بسیاری دیگر
از این قبیل شگردها که هنوز قابلیت بسیج اجتماعی برای
سرکوب را دارند ،همهگی نشان دهندهی ضعف گفتمان
ناسیونالیستی ایرانمحور (و همچنین سوسیالیستهای
ِ
ملیگرا) برای مبارزه با انواع ستم و ایجاد یک آلترناتیو

ملل تحت ستم است.
برای رهایی ِ
گرایی غیرفارس(عربی،کردی،ترکی
تا کنون ملی ِ
و )...غالبا در شکل افراطی و شوینیستیاش رسانهای شده
فارس ایران موفقیت چندانی در
است و در مناطق غی ِر
ِ
جلب اقشار پایین جوامع خود نداشتهاند که علل عمدهاش
را باید در پایگاه طبقاتی اقشار اصلی ای که ملی گرایی
را در مناطق غیرفارس نمایندهگی میکنند و همچنین
نزدیکی
داری حاکم و دوری و
مناسباتشان با سرمایه ِ
ِ
متغییرشان به جمهوری اسالمی جست وجو کرد .اما
گرایی افراطی(شوینیسم) در مناطق
به طور کلی ملی ِ
غیرفارس اکنون دیگر پدیده ای قابل انکار نیست به
خصوص اینکه در چهارچوب طرح و نقشهی سرمایهی
جهانی برای تقسیم منطقهی خاورمیانه و آسیای مرکزی و
البته بحرانهایی که به طور درونذاتی با آن روبهرو است،
کمکم مورد توجه و حمایت بینالمللی در یک بلوکبندی
12
آشفته در عص ِر انحطاطِ امپریالیسم هم قرار گرفته است.
دوسر بُردی است که به آن اشاره شد .از این زاویه یا دولت
 )۱۲این همان بازی َ
مرکزیِ جمهوریاسالمی با دادن امتیازات بیشتر باقی میماند و قدرتهای منطقه
منافع خود را از آن طریق پیگیری میکنند و یا مورد حمله قرار میگیرد و بر
ِ
تحت نفوذ و
ملل مختلف کشورهای کوچکی ایجاد میشوند که
متن مطالبات ِ
اصلی سرمایهی جهانی دوباره منافع پیشگفته را تامین
سلطهی همان قدرتهای
ِ
میکنند(نمونهی دولت خودمختا ِر کردستان عراق که سابقهی به خاک و خون
کشیدن اعتراض کارگران را هم دارد) .طرح مقوالتی همچون فدرالیسم اقتصادی
از سوی اشخاصی همچون محسن رضایی و یا بخشیدن خوزستان در مقابل سوریه
ویژهی خوزستان | 13

کتاب پروسه

عرب ایران
مردم
گرایی فارس و
ملی
ِ
ِ
ِ
گرایی(ناسیونالیسم) فارس در اوایل قرن
	 ملی ِ
سرزمینی«ایران» به
شدن منطقهی
بیستم برای وارد
ِ
ِ
بندی
مناسبات نابرابر و استعماری و پیرو ملزومات شکل ِ
امپریالیستی انگلستان و عملکردش در منطقهی
سرمایهی
ِ
«ایران» ،مورد حمایت قرار گرفت و «رضا شاه» به
عنوان منجی سرزمین بالزدهی«آریایی» به عنوان «پدر-
شاه» برتراشیده شد و ظهور کرد« .زبان فارسی» و «نژاد
ایرانی دوران
گرایی فارس و
ِ
آریایی» دو پایهی اصلی ملی ِ
رضاخان بود که با تخریب و سانسور اجتماعی-سیاسی-
جغرافیایی
فرهنگی هویت های غیرفارس در منطقهی
ِ
ِ
ستم ملی در دوران پهلوی
«ایران» قدرت گرفتِ 13.


عمده
ویژهگیهای خودش را داشت و با توجه به وجه
ی ناسیونالیز ِم آریایی در حکومت پهلوی-که عربستیزی
بود -کامال واضح است که مردم عرب در چه شرایطی به
سر میبُردند .بر خالف تصوری که رایج است و جمهوری
اسالمی را مروج فرهنگ عربی می دانند ،ولی حکومت

از سوی افرادی همچون مهدی طائب را باید از زاویهی گزینههای احتمالی و
سمتگیری جناحهای سیاسی حکومتی در چهارچوب طرح و نقشههای کالنتر
منطقهای مورد توجه قرار داد .همانطور که در انتخابات جمهوریاسالمی انتخاب
ِ
تحت ستم هم نمیتواند
ملل
بین بد و بدتر دردی را دوا نکرد ،انتخابی چنین برای ِ
بخش زیادی
ی
رهائ
امکانات
افقی روشن را نشان دهد و به اعتقاد این نگارنده چه بسا
ِ
را از بین خواهد برد .با همهی این اوصاف حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق
ملل محدودهی سرزمین ایران یک امر بدیهی برای هر
دموکراتیک برای همهی ِ
رهایی مردمی است.
نیروی سیاسی پیگیر ام ِر
ِ
کنونی خوزستان حداقل در اسناد به جا مانده از دورهی حاکمیت قاجار و
 )13منطقهی
ِ
حتا در ادبیات عامیانه مردم غیرعرب منطقه هم به نام «عربستان» خوانده میشده است و
عرب
دولتی محلی در آن منطقه حاکم بود که در تعامل با دولت مرکزی بوده است.
حاکمان ِ
ِ
استقالل خود از دولت مرکزی تالش میکردند و البته با توجه
عربستان ایران همواره برای
ِ
به خصلت طبقاتیشان و بافتار ایلی و قومی عربهای ایران ،آنان دغدغهی استقالل خود
را در چهارچوب روابطشان با دولت مرکزی ایران و دولتهایی همچون انگلستان دنبال می
عرب ساکن این منطقه همواره مورد ظلم و ستم چندجانبه از
کردند و در این میان مردم ِ
سوی نیروهایی بودهاند که برای تسلط بر این منطقه تالش میکردند .به عنوان مثال شیخ
مزعل که قبل از شیخ خزعل آخرین حاکم قدرتمند خوزستان بود اگر چه نقش موثری در
رونق اقتصادی منطقهی تحت حاکمیت خود داشت ولی در نهایت ظلم و تعدی بی اندازهی
او به مردم عرب سرانجام منجر به قتلش توسط برادرش شیخ خزعل شد .قتلی که به علت
مخالفت شیخ مزعل با کشتیرانی انگلیسیها در رود کارون ،مورد حمایت انگلیسیها هم
قرار گرفت چرا که شیخ خزعل قول همکاری در این زمینه را به انگلیسیها داده بود .شیخ
خزعل همچنین از حامیان جنبش مشروطیت هم بود.

بندی ویژهی خود
جمهوریاسالمی از همان ابتدا با پای ِ
به ناسیونالیز ِم فارس ،فرهنگ و سنن اعراب جنوب ایران
را محدود و سرکوب کرد و اجازهی تحرک جدی به آنان
نداد .اگر چه این محدودیتها شامل دیگر اقوام و ملل
هم میشود ولی در ادبیاتی که در نقد این محدودیتها و
ستم ملی و قومی موجود است آنچنان که به مسائل خلق
های ترک و ُکرد پرداخته شده متاسفانه مسالهی اعراب
در سایهی همان ناسیونالیزم ریشهداری که هم در فرهنگ
عمومی تنیده شده -و هم توسط حکومت به صورت
پنهان و آشکار تقویت میشود -غالبا نادیده گرفته می
شود و اعراب ایران به چشم مهاجمینی که حاال مهمان
سرزمینی
هستند دیده میشوند .اعراب ساکن در منطقهی
ِ
ایران همیشه ساکن همین مناطق بودهاند و اکنون هم
در سرزمین مادری خود به سر میبرند .در این مورد اما
منظور ما ورود به بررسی تاریخی برای اثبات سرزمین
مادری یا غیره نیست چرا که واقعیت موجود منطقهی
خوزستان نشان دهندهی ترکیب قومی متنوعی است که
بندی حضور یا مهاجرت
جدل تاریخی برای اثبات دوره ِ
اقوام مختلف به این سرزمین مشکالت متعدد اجتماعی،
اقتصادی وسیاسی مردم منطقه را حل نمیکند و تجربه
نشان داده است که این گونه مباحث هم دغدغهی توده
ی مردم نیستند و متاسفانه این
تمایالت واکنشی و غلطِ
ِ
اقشار متوسط به حاکمیت جمهوریاسالمی هستند که
حق خود را در
بنا به خصلت خود معموال مطالبات بر ِ
چهارچوب گفتمانی ناسیونالیستی و مذهبی(مثال در بخش
نیروهای سیاسی عمدهی عرب در خوزستانُ ،سنیگرایی
دولت مرکزی) ارائه میکنند.
در مقابل شیعهی ِ
نکته ی مهم دیگر تغییر برنامه ریزی شده ی
ترکیب جمعیتی مناطق عربنشین و لُرنشین
اجتماعی
ایران است و البته مسالهی ما تعامل
ِ
طبیعی و رفت و آمد و روابط عادی اقوام مختلف
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در نظرمان نیست چرا که اعتقادم بر این است که
میان اقوام مختلف هیچگاه مشکلی وجود نداشته
بلکه این شیوخ و خوانین و حاکمین دول مرکزی
و محلی بودهاند که برای منافع خود بر طبل جنگ
و اختالف کوبیدهاند.
یک نمونهی مهم تاریخی اخیر ،قیام مردم عرب
خوزستان در سال  ۱۵(1384آپریل میالدی) در اعتراض
به یکی از همین طرح و نقشههای حکومتی برای تغییر
سیستماتیک ترکیب جمعیتی منطقه بود .نامهی ابطحی
رئیس دفتر رئیسجمهو ِر اصالح طلب(محمد خاتمی) افشا
شد که در آن بر اهتمام در تغییر ترکیب جمعیتی منطقه
ی خوزستان به نفع غیرعرب ها تاکید شده بود 14.این
نامه خشم تودهی ناراضی از ظلم و ستم چندین سالهی
جمهوری اسالمی به مردم فقیر و عقب نگه داشته شدهی
خوزستان را بر انگیخت و در نتیجهی سرکوب خشونتبا ِر
قیام مردمی بیش از  60نفر کشته شدند .این قیام اتفاقا
دلی دیگر اقوا ِم ساکن خوزستان را هم برانگیخت و
هم ِ
 )۱۴به عنوان نمونه شوینیزم عربی تغییر ترکیب جمعیتی را جدا از کارکرد
سرمایهدارانهی رژیمهای پهلوی و جمهوری اسالمی میبیند و به این ترتیب تضاد
را به جدال عرب و فارس تقلیل میدهد تا هویت سیاسی خود را موجه جلوه دهد.

همین موجب خشم بیشتر حکومت میشد و با تمام قوا
هم از نیروی قهریهی خود و هم از ابزارهای ایدهئولوژیک
ناسیونالیستی برای کنترل قیام مردم استفاده کرد .بخش
هایی از فارسهای طبقهی متوسط حاکم در منطقه که همه
ی ابزارهای اطالعرسانی و نهادهای رسانهای و اجتماعی را
در اختیار دارند بر طبل ناسیونالیزم کوبیدند و عمق مطالبات
مردم ستمدیدهی عرب را پنهان و محتوای قیام را جعل و
سانسور کردند .طیف وسیعی از روزنامهنگاران ،هنرمندان،
کارمندان عالی رتبه ی دولتی ،صاحبان مراکز فروش
اعراب
س
ِ
محصوالت فرهنگی و  ...که همهگی از دست َر ِ
غیر وابسته به حکومت خارج شده اند به طور هم آهنگ
و در همصدایی با جمهوری اسالمی با آویزان شدن به
ناسیونالیز ِم فارس و آریایی تالش کردند تا قیام عدالتخواه
طلب مردم عرب سانسور و سرکوب شود .این رویه
و آزادی ِ
در قیامهای اخیر در اهواز و دیگر شهرهای خوزستان هم
جاری بود .اقشاری که در این مواقع با جمهوری اسالمی
همصدا میشوند لزوما و در وجه غالبشان با جمهوری
اسالمی هم توافق ندارند ولی به لحاظ ایدهئولوژیک به
گمان غلط را دارند که گویا
ناسیونالیزم دچار هستند و این
ِ
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جمهوری اسالمی هم مشکلی با ناسیونالیز ِم فارس دارد
در صورتی که جمهوریاسالمی در فرصت مناسب از
حربهی ناسیونالیز ِم فارس هم استفاده میکند و تجربه
ی سرکوب قیام اعراب و همچنین واکنشها به مناقشات
بین ایران و کشورهای عربی همسایه نشان میدهد
که محاسبهی غلطی نکرده و اقشاری که همچنان به
ناسیونالیزم و شوینیز ِم آریایی و لیبرالیزم عقب مانده ی
سیاسی گرفتار هستند به وقت اَش سربازان و متحدان
دیکتاتوری دیگری علیه هر
جمهوریاسالمی و هر دولت
ِ
گونه قیام آزادیخواهانهی اقوام و اقلیتهای ملی مختلف
ایران کنونی اگر
هستند .به این ترتیب هر جنبشی در
ِ
سرزمینی ایران را
مسالهی اقوام و ملل ساکن منطقهی
ِ
در نظر نگیرد اصوال قادر نیست تحولی دموکراتیک ایجاد
هژمونی
انتخاباتی سال 1388تحت
کند .در جنبش پسا
ِ
ِ
اصالحطلبان نیز با بیتوجهی به مسالهی ملی و در واقع
تغذیه از ناسیونالیز ِم فارس بود که مانع جلب همدلی و هم
ملل مختلف شد.
راهی اقوام و ِ
اما در سوی دیگر یعنی در جبههی اعراب هم
نیروهایی حضور دارند که در قالب گروه های سیاسی
فعالیت میکنند که برنامه و هدف سیاسی خود را دفاع
از حقوق مردم عرب تعریف میکنند .همانطور که ذکر
شد ظلم و ستمی که بر خلق عرب وارد آمده اکنون غالبا
توسط اقشار متوسط ،خرده بورژوازی و بورژوازی وابسته
به دولت مرکزی به صورت پراکنده و در چهارچوبهای
ملیگرایی(ناسیونالیز ِم) عربی و همچنین واکنشهایی به
مذهب مسلط شیعه و در قالب انواع ُسنیگرایی نمایندهگی
میشود .بخشی از بورژوازی وابستهی عرب(همچون هم
ُرک خود) هم در همبستهگی با دیگر نیروهای
تایان ُکرد و ت ِ
ِ
رفرمیست حکومتی و مستقل ،با طرح مسالهی فدرالیسم
ِ
یا جداییطلبی تالش میکنند از همهی تضادهای ملی
گرایانه و مذهبی برای پیشبُرد اهداف خود استفاده کنند

و در این راه حتا قائل به تحریف جنبش مردم عرب در
راستای طرح و برنامهی اصالحطلبان جمهوری اسالمی
هم هستند.
***
واکنشها به اعتراضات اخیر در اهواز نشان داد که ترفن ِد
تجزیههراسی به درجهی باالیی از باورمندی در میان اقشار
مختلف جامعهی ایران نفوذ دارد و الزم است که از زوایای
مختلف به دالیل آن توجه کرد .در این یادداشت صرفا
به موقعیت اعراب به عنوان «متهم و عامل اصلی» این
تجزیههراسی پرداخته شد .وضعیت اعراب ایران در متن
ستیزی ملیای که از عناصر ایدهئولوژیک «ایران»
عرب
ِ
محسوب میشود برای تحلیل مبارزات سیاسی و اجتماعی
در منطقهی خوزستان دارای اهمیت خاص است و از این
جهت در این یادداشت سعی شد در حدی مختصر به آن
پرداخته شود.
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کارگران جنوب
صنعت نفت و
ِ
شمس آذرپناه

۱
اگر بخواهیم دربارهی صنعت نفت و تاثیرات آن
بر زندگی مردم به خصوص کارگران صحبت
کنیم ،ابتدا باید از ریشههای تاریخی و دالیل
پدیدار شدن این صنعت در ایران صحبت کنیم.
عصر ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار
یا عصر ناصری و مظفری را دوران اعطای
امتیازات میدانند .یعنی در دوران سلطنت این دو
پادشاه ثروتهای روزمینی و زیر زمینی کشور به
انحصاری استفاده به سرمایهداران
صورت حق
ِ
یا شرکتهای غیر ایرانی (انگلیسی ،فرانسوی،

روسی و بلژیکی) داده میشد .برای اولین بار امتیاز
استخراج نفت در یک قرار داد مفصل به «بارون
جولیوس رویتر» انگلیسی داده شد .این قرار داد در
سال 1872م1251/.خ .و به دست میرزا حسین خان
اعظم ناصرالدین شاه امضا گردید و
سپهساالرصدر
ِ
طبق آن :برداشت آهن ،ذغال سنگ ،مس ،سرب
و پترول (نفت) به رویتر داده میشد .دولت ایران
تنها حق استفاده از 15درصد سود استخراج خالص
این مواد خام معدنی را داشت .این امتیاز عالوه
بر استخراج معادن ،حق جاده سازی ،حق ساخت
و استفاده از خطوط راه آهن ،خطوط تلگراف و
تاسیس کارخانه را هم در بر میگرفت .اما به دلیل
مخالفتهای سرسختانهی دولت روسیه تزاری و
ویژهی خوزستان | 17

کتاب پروسه

برخی رجال مستقل سیاسی عمال به حالت تعلیق
درآمد .اما رویتر که لقمهی چربی را از دست داده بود
غرامت لغو قرار داد تالش فراوان کرد تا
برای گرفتن
ِ
سرانجام امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی را گرفت.
برای دومین بار شرکتی با نام «شرکت معادن ایران»
داران انگلیسی داشت اقدام به گرفتن
که سهام
ِ
امتیاز استخراج و بهرهبرداری از نفت را گرفت .این
شرکت دو چاه در منطقه دالکی و قشم به عمق
های  270و  250متر حفر نمود اما به نفت نرسید.
اما این بار قرار بود اتفاق مهمی در صنعت نفت
روی دهد .این اتفاق که یک ضرورت تاریخی بود
ارمنی ِرند به نام
بر حسب تصادف به دست یک
ِ
«کتابچیخان» صورت گرفت.
۲
ارمنی ایرانی بود که
«آنتوان کتابچیخان» یک
ِ
در اواخر دوران ناصرالدین شاه ریاست گمرک را
بر عهده داشت .کتابچیخان بر حسب تصادف
به گزارشهای یک باستانشناس و زمینشناس
فرانسوی به نام «جک دو مورگان» دست پیدا
احتمال
کرد .مورگان در گزارشهای خود به
ِ
غربی ایران اشاره کرده بود.
وجود نفت در مناطق
ِ

داشتن گزارشهای مزبور
کتابچیخان با در دست
ِ
راهی انگلستان شد .او در آن جا با «سر هنری
دروموند ولف» وزیر مختار سابق انگلستان در
ایران مالقات کرد و او را قانع کرد که از استخراج
نفت ثروت سرشاری به دست خواهند آورد .ولف
نیز برای بستن امتیاز نفت و عملیات استخراج به
سراغ یک سرمایهدار طماع و حیلهگر انگلیسی به
نام «ویلیام ناکس دارسی» رفت .بر همین اساس
یک سری مالقات و مذاکره بین ولف ،کتابچیخان
و دارسی صورت گرفت و سرانجام قرار شد با
تقسیم سود ناشی از قرارداد نفت ،دارسی در این
زمینه سرمایهگذاری نماید( .سال1901م1279/.خ).
دارسی نمایندهای را به نام «ماریوت» به همراه
کتابچیخان به ایران فرستاد تا قرار داد مربوطه
را منعقد نماید .در ایران کتابچیخان برای امضای
امتیاز نفت به میرزا علیاصغرخان اتابک (امین
السلطان) ،مشیرالدوله ،مهندسالممالک و حتا
شخص مظفرالدین شاه رشوههایی بین  10000تا
 40000لیرهی استرلینگ داد تا سرانجام قرارداد
امتیاز بهرهبرداری و تصفیهی نفت را به امضا
رسانیدند .استخراج توسط شرکتی به نام «شرکت
سندیکای امتیارات» انجام میگرفت .شرکت مزبور
برای اولین بار چاهی را در منطقهی «چاه سرخ»
در مرز بین ایران و عراق به عمق  507متر حفر
کرد(.تابستان 1903م1282/.خ ).اما نفت زیادی از
آن چاه به دست نیامد .دومین چاه در منطقهای
که محلیها مسجدسلیمان آن را مینامیدند حفر
گردید .چاه مزبور در  5خرداد  1287خورشیدی به
نفت رسید و از قضا نفت بسیار زیادی از دل زمین
به بیرون پاشید و این گونه بود که سرمایهداران
انگلیسی از این تاریخ به بعد به سود سرشاری از
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منابع غنی نفت و نیروی کار ارزان دست پیدا کردند.
۳
شرکت سندیکای امتیازات پیش از استخراج نفت
 ،مانند هر سرمایهداری زمینههای مختلف را برای
بهرهبرداری مهیا کرده و هزینههایی را در جهت
سرمایه ثابت به مصرف رسانیده بود .در ابتدا دارسی
با سرمایهی  2000000لیره ی استرلینگ شرکت
بزرگ دیگری را برای این امر به نام «شرکت نفت
ایران و انگلیس» تاسیس کرد .در پی آن برای
ایجاد یک منطقهی استخراج و ملزومات آن در
مسجدسلیمان وارد مذاکره با خوانین بختیاری شد.
منطقهای که شرکت در حال استخراج نفت بود در
حقیقت چراگاه ایل بختیاری محسوب میگردید و
شرکت برای ایجاد تاسیسات نفتی و کشیدن خط
لوله به آنها احتیاج داشت .اما خوانین بختیاری
اجازهی دخالت هیچکدام از افراد ایل را نمیدادند .به
همین منظور شرکت با خوانین وقت وارد مذاکره شد.
در ابتدا «حاج اسفندیار خان ایلخانی» (معروف به
سردار اسعد اول) و «حاجی علی قلی خان» (معروف
به سردار اسعد دوم) و «سپهدار بختیاری» طرف
مذاکره بودند .اما با مرگ نابهنگام اسفندیار خان
(که برخی آن را مشکوک هم میدانند)« ،نجفقلی
خان صمصمام السطنه» (برادر کوچکتر اسفندیار
خان) ایلخان کل ایل بختیاری گردید و با انگلیسها
قرارداد بست .طی این قرار داد ابتدا شرکتی به نام
«شرکت نفت بختیاری»(Bakhtiari Oil
) Companyتاسیس گردید .این شرکت موظف
به فروش یا اجارهی هر منطقه از چراگاههای
مسجدسلیمان به شرکت نفت ایران و انگلیس و

همچنین حفاظت از تاسیسات و خط لولهی نفتی و
تامین کارگر از بین افراد ایل بود .در مقابل 3درصد
سود خالص بهرهبرداری نفت به این شرکت داده
میشد تا بین سهام داران و (ته ماندهی آن) به
افراد ایل تقسیم شود .در حرکت بعدی قراردادی
هم با شیخ خزعل رییس عشایر عرب خوزستان
منعقد شد و زمینی بزرگ جهت احداث پاالیشگاه
نفت خوزستان از وی خریداری گردید .طبق قرار
داد شیخ خزعل موظف بود از تاسیسات نفتی
و لولهها و تلمبهخانههای نفت حفاظت کند .هم
خوانین بختیاری و هم شیخ خزعل تا به قدرت
رسیدن رضاشاه در ایران این وظیفه و این همکاری
را با شرکت نفت ایران و انگلیس به نحو احسنت
انجام دادند .با حفر موفقیتآمیز چاه نفت مسجد
سلیمان شرکت شروع به احداث کارگاهها ،خانههای
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سازمانی ،بیمارستان و جاده سازی در منطقه کرد.
به دنبال آن با احداث  ۴تلمبهخانه در سر راه به
آبادان (در تمبی ،مالثانی ،دارخوین و کوتعبداله)
برای پمپ نفت و کشیدن خط لوله کار ابتدایی خود
را شروع کرد.
۴
پس از بسته شدن قرار دادها ،شرکت نفت ایران و
انگلیس اقدام به برپایی تاسیسات و سکوهای حفاری
نمود :کارگاه ها) ، (Work Shopبیمارستان،
تلمبهخانهها ،خانههای سازمانی ،باشگاه تفریحی
و  ...در مدت یکی دو سال در مسجدسلیمان،
آقاجاری ،آبادان و اهواز ساخته شد .تصفیهخانهی
اصلی که یک کارخانهی عظیم بود در آبادان بنا شد
و جذب و استخدام کارگر برای واحدهای استخراج،
انتقال و تصفیه آغاز گردید .پرسنل شرکت نفت دو
دسته بودند:

 )۱کارمندان و پرسنل دفتری که عمدتا خارجیها
بودند و  )۲کارگران که بیشتر هندی و ایرانی بودند.
کارگران ایرانی از سه ملیت بختیاری ،عرب و
کارگران بختیاری
فارس تشکیل میشدند .بیشتر
ِ
(در ابتدای کار) در منطقهی شوشتر و مسجدسلیمان
مشغول به کار بودند .این کارگران طبق قرارداد
شرکت با خوانین بختیاری ،توسط این خوانین جمع
آوری و برای کار به شرکت تحویل داده میشدند.
اما کارگران آقاجاری و آبادان را اعراب و فارسها
تشکیل میدادند .خیلی سریع آبادان که در آن زمان
« َعبادان» خوانده میشد به یک شهر صنعتی و
کارگری تبدیل گردید .در ابتدا کارگران بیشتر در
حاشیه رود بهمنشیر زندگی میکردند و عمال سر
پناهی نداشتند .تا این که میرزا احمدخان گیالنی
حاکم ایرانی آبادان که مردی آزادیخواه و مخالف
حضور انگلیسها در خوزستان بود منطقهای از
شهر را با ساختن اتاقهایی با سقفهای حصیری
به کارگران ایرانی اختصاص داد .خانههای
ساده و محقری که برای کارگران بیخانمان و
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خانوادههایشان ارزش فروانی داشت .این منطقه
به محلهی «احمد آباد» معروف شد .در این
زمان تفاوت فاحشی بین دستمزد کارگران ایرانی
و انگلیسی وجود داشت .کارگر متخصص ایرانی
ماهیانه  45تومان و کارگر ساده ایرانی بین  6تا 9
تومان دستمزد میگرفت اما پرسنل انگلیسی بین
 300تا  450تومان دستمزد میگرفتند .شرکت در
قبال بهداشت ،مسکن و آموزش فرزندان کارگران
ایرانی هیچ مسئولیتی را قبول نداشت و وضعیت
زندگی آنها بسیار فالکتبار و وحشتناک بود.
۵
شرکت نفت ایران و انگلیس برای حفاظت از منافع
خود یا به عبارتی امنیت سرمایهگذاری نیاز به حامیانی
داخلی داشت .مدیران شرکت قبل از نتیجه ی کامل
حفاری اولیه کار خود را شروع کردند و همان طور که
ِ
در قسمت سوم مختصرا توضیح دادم قراردادهایی را
با خوانین بختیاری و شیخ خزعل منعقد کردند .در

حقیقت هم شیخ و هم خانها در سالهای 1896
تا  1925میالدی 1275/تا  1304خورشیدی حافظ
سرمایهها و حفظ امنیت منطقه به نفع شرکت بودند.
در این جا بد نیست اشارهای به ساختار رهبری ایل
بختیاری در دوران قاجاریه بنمایم :کل ایل بختیاری
(شامل دو طایفهی بزرگ هفت لنگ و چهار لنگ)
تحت ریاست شخصی با عنوان «ایلخان» قرار
داشت .ایلخان توسط حکومت مرکزی انتخاب
میگردید .در سه دههی پایانی حکومت قاجاریه،
سمت ایلخانیگری محل مناقشه بین دو خانوادهی
«حسینقلیخان» و «امامقلیخان» بود (که هر دو
برادر بودند) .حسینقلیخان به دست ظلالسطان پسر
ناصرالدین شاه و حاکم اصفهان کشته شده بود و
به همین دلیل فرزندان او عمدتا با حکومت مرکزی
(تا پیروزی مشروطیت) میانهی خوبی نداشتند .اما
فرزندان امامقلیخان عموما رابطهی حسنهای با
حکومت مرکزی داشتند .انگلیسها عمال به هر دو
خانواده نزدیک شدند و در قرار داد شرکت نفت
بختیاری هم سهم ایلخانی را از هر خانواده ای که
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باشد محفوظ داشتند .سِ مت دیگر ْ
«ایل بیگی» بود
که در واقع معاونت ایلخانی محسوب میشد و او از
سوی ایلخان و با موافقت حکومت تهران انتخاب
میگردید .انگلیس ها در پایان دوره ی قاجاریه با
تکیه بر ایالتی چون بختیاریها ،اعرابُ ،کردها
(تحت رهبری رییس ایل شکاک «سمکو») مقاصد
خود را پیش میبردند .اما انقالب کارگری اکتبر و
سقوط سلطنت تزاری در روسیه معادالت منطقه را
برای سرمایهداری انگلستان بر هم زد .به همین
دلیل به یک حکومت مرکزی نیرومند و میلیتاریزه
نیاز بود تا امنیت منافع سرشار شرکت را تامین نماید،
تجارت با این کشور را رونق بخشد و سد محکمی
در برابر سیاست انقالبیگری حکومت جدید در
امپراطوری روسیه سابق (اتحاد شوروی فعلی باشد).
این وظیفه بر عهدهی نظامیان و روشنفکرانی قرار
رهبری آنها را بر عهده
گرفت که رضا خان پهلوی
ِ
داشت .حکومت نوپای رضا شاه از  1925به بعد نفوذ
شیوخ عرب و خوانین بختیاری یایان داد.

۶
قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس به مدت
 60سال بسته شده بود یعنی در سال 1961
میالدی 1340/خورشیدی به اتمام میرسید .زمانی
که رضا شاه به قدرت رسید  24سال از انعقاد آن
میگذشت .در این  24سال سرمایهداران انگلیسی
میلیونها لیره سود خالص از استخراج و پاالیش و
صدور نفت در ایران برده بودند .چرچیل نخست وزیر
انگلستان در کتاب «بحران جهانی» می نویسد :در
طول  4سال جنگ جهانی اول فقط ادارات دولتی
ارزان خریداری شده
انگلیس با استفاده از نفت
ِ
از شرکت نفت ایران و انگلیس  7500000لیره
سود بردند .آواتیس سلطانزاده نیز با مراجعه به
آمار و ارقام در کتاب «انکشاف اقتصادی ایران و
امپریالیسم انگلستان» مینویسد :ایران از نظر تولید
نفت در سالهای ابتدایی قرن بیستم پس از آمریکا،
مکزیک ،و شوروی رتبهی چهارم را دارد و این
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تولید که در سال ُ 80000 ، 1912تن بود به مقدار
ُ 6800000تن در سالهای  1928-1927رسیده
بود .این درحالی بود که شرکت در  20سال اول
قرارداد سعی میکرد تا با شگردهای مختلف حتی
16درصد درصد سهم دولت ایران را هم کمتر بدهد.
دولت تازه به قدرت رسیدهی رضا شاه که در کار رشد
و توسعهی سرمایهداری بود (و در عین حال مناسبات
ارباب رعیتی را نیز از بین نبرده بود) ،میخواست تا
در تقسیم سود این صنعت پرمنفعت سهیم باشد .به
همین دلیل از همان ابتدا وارد مذاکره با شرکت شد.
انگلیسها دریافته بودند که توسعهی سرمایهداری
در ایران نه تنها به ضرر آنها نیست بلکه میتواند
در افزایش و تسریع پروسهی «انباشت سرمایه»
(تبدیل ارزش اضافی به سود) به آنها کمک کند.
به همین دلیل بیمیل نبودند تا به صورتی که سود
ساالنه شرکت کاهش چندانی نکند سهم دولت ایران
را افزایش دهند.این ویژگی سرمایهداری برای صدور
سرمایه است که بخشی از روند تولید را به بخشی
از همتایایان خود درنقطه ی دیگر از جهان واگذار
نمایند .وقتی انباشت در یک رشته پاسخ ندهد در
رشتهی دیگری رشد و توسعهی خود را دنبال میکند.
برای اولین بار دولت ایران در سال  1307خواستار
تغییراتی در قرار داد دارسی شد .این تغییرات تنها به
افزایش سهم دولت ایران مربوط میشد نه به بهبود
وضعیت کار و زندگی هزاران کارگر نگون بخت
ِ
ایرانی .مذاکرات توسط عبدالحسین تیمورتاش پیش
برده میشد اما به نتیجه قطعی نرسید .چندی بعد
سر جان کدمن مدیر عامل جدید شرکت نفت عازم
ایران شد تا با امضای متممی قرارداد دارسی را
برای مدت بیشتری تمدید کند .اما اعتصاب بزرگ
کارگران شرکت نفت نقشهی او و دولت ایران را

عقیم گذاشت.
۷
داستان ما از این جا به دو قسمت تقسیم می شود که
هر دو قسمت در یک نقطه با هم تالقی پیدا می کند:
قسمت اول .در سال  1305خورشیدی رژیم
رضاشاه که هنوز  11سال از به قدرت رسیدنش
نمیگذشت به مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر
در اطراف یکی از باغ های تهران حمله برد .پلیس
فعالین کارگری شرکت کننده در مراسم را دستگیر
کرد .این آغاز راه بود .رضاشاه و هم پیمانانش با هر
گونه جمعیت و تشکل اجتماعیای مستقل از دولت
مخالف بودند چه برسد به این که تشکلها رنگ
و بوی چپ و کمونیستی داشته باشند .به همین
دلیل از همین مقطع به کلیه اتحادیههای کارگری
در کشور حمله شد .البته این رخداد فقط در مورد
اتحادیهها صادق نبود و تشکلهای زنان ،روزنامهها
و محافل سیاسی و حتی نمایندگان مخالف رضاشاه
در مجلس شورای ملی نیز را نیز در بر میگرفت.
بر همین اساس اتحادیههای کارگری به صورت
مخفی و به طور مستقیم با یاری «فرقه کمونیست
ایران» مجددا فعال شدند .در سال  1306یکی از
این فعالین که مدتی را در «دانشکدهی کمونیستی
زحمتکشان شرق» (کوتو) در شوروی آموزش دیده
بود کولهبار خود را برداشته از شمال ایران رهسپار
خوزستان شد تا کارگران شرکت نفت را سازماندهی
کند .او میبایست فضا و بستر را برای ورود بقیه
فعالین آماده میساخت .وی جوانی آذربایجانی و
بیست و پنج ساله بود و نامش «یوسف افتخاری».
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یوسف با مرارتهای فراوان و با سختی و
بین شکاک مامورین و جاسوسان
از زیر ذره ِ
شرکت نفت گذشت و وارد آبادان شد.
قسمت دوم؛ شرکت نفت ایران و انگلیس
تنها یکهتاز در خوزستان بود و استاندار و رییس
پلیس و فرماندهی لشگر و  . . .همه و همه
حافظان منافع این شرکت بودند .بهترین محالت
آبادان مانند «ب ِ ِر ْیم» و «بوارده» و باشگاههای
آن کارمندان و روسای انگلیسی بود.
تفریحی از ِ
دستمزدهای پرسنل با همدیگر تفاوتهای فاحشی
داشتند و کارگران ایرانی در بدترین و کثافتبارترین
شرایط درمحالت احمد آباد و کفیشه و یا حاشیهی
کارگری حومهی آقاجاری
بهمنشیر و یا در کپرهای
ِ
زندگی میکردند .تحقیری راسیستی بر منطقه
حاکم بود و بر سر د ِر باشگاههای شرکت جملهی
«ورود سگ و ایرانی ممنوع» نقش بسته بود.
برای اولین بار در سال  1294خورشیدی و بعدا
توسط کارگران هندی در سال های  1299و 1300
خورشیدی برای افزایش دستمزد و در دفاع از مبازات
گاندی در هندوستان اعتصاباتی صورت گرفته بود.

در سال  1302نیز اعتصاب مشترکی توسط کارگران
هندی و ایرانی (عرب و بختیاری) صورت پذیرفت.
این اعتصاب برای افزایش دستمزد بود .بنا بر این
در سال های  1306تا  1308در اثر فقر و ظلم
فراوان کارگران شرکت نفت آمادهی انفجار بودند.
تالقی دو داستان  :یوسف افتخاری موفق شد تا
با یاری دیگر فعالین و کارگران و خانوادههایشان در
سال  1308اولین اعتصاب سراسری را در خوزستان
علیه سرمایهداران و سهامداران شرکت نفت و رژیم
حاکم بر ایران (به مثابه ژاندارم منطقه) سازماندهی
کنند.
۸
یوسف افتخاری از منطقهای دیگر از ایران وارد
جنوب و شهری تازه تاسیس و صنعتی شده بود
و برای شروع کار در بین کارگران نیاز به شناخت
بیشتر شهر داشت .یوسف ابتدا موفق شد تا از
خیل بیکاران به شاغلین کارگاه (ورک شاپ) در
پاالیشگاه آبادان وارد گردد .سپس به همراه کارگر
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دیگری اقدام به اجارهی کپری در محلهی احمد
آباد نماید .در آن زمان  14032نفر نیروی کار
فکری و بدنی در پاالیشگاه مشغول به کار بودند.
آبادان تا قبل از تاسیس پاالیشگاه عمال دشت لم
یزرعی بود که جزو امالک شیخ خزعل محسوب
میشد اما بعد از احداث صنایع نفتی شکل دیگری
به خود گرفت .بعد از شکلگیری و تا سرنگونی شیخ
خزعل و تاسیس رژیم پهلوی این شهر« َعبادان»
نامیده میشد و در سال  1314خورشیدی رسما
آبادان نامگذاری شد .شهر بین دو رود بهمنشیر
(در شمال) و اروند رود (در جنوب) قرار گرفته
بود و بر اساس تقسیمبندی ناشی از صنعت نفت
و تقسیم کار اجتماعی در آن محالت و خیابانها
شکل گرفتند .پس از پاالیشگاه و باشگاه ،محالت
و خانههای شرکتی ایجاد شدند که دو محلهی
کارگری و کارمندی از دل آنها بیرون آمدند .محله
های «ب ِ ِر ْیم» و «باواردهی شمالی» و «باواردهی
جنوبی» از جمله اولین محالت بودند .ب ِ ِر ْیم محلهای
بود که کارمندان متوسط ایرانی را هم در خود جا
داده بود .در اثر ورود کارگران هندی (با توجه به
این که هند مستعمرهی انگلیس بود و نیروی کار
ارزان از آنجا استخراج میشد) محلهی هندینشین
نیز شکل گرفت که «سیک لین» ()Sick Line
یا محلهی سیکهای هندی معروفترین محلهی
هندیها بود .خانههای این محله به شکل تونل بود
و سقف آن ها را ورق های موج دار پوشش داده
بودند .این هندیها به مرور نوعی فرهنگ خوراکی
و پوشاکی را هم با خود به ارمغان آوردند که سه
خوراکی موسوم به «پاکوره»(که در لفظ محلی
پاکورا هم خوانده میشد) « ،سمبوسه» و «فالفل»
از جملهی آنها بود که  80سال بعد هم در شهر

به عنوان خوراک محبوب مردم شهر مطرح ماندند.
محلهی احمد آباد که محلهی فقیرنشین کارگران
ایرانی و خانوادههایشان بود و یادگار میرزا احمد خان
گیالنی حاکم ایرانی و ضد انگلیسی شهر بود و در
ضلع شرقی شهر ایجاد شده بود .محلهی « ُکف ِْیشِ ه»
که بعدها شکل گرفت و نامش از کلمهی کافیشاپ
گرفته شده بود و به قهوهخانههای کارگری شهر
و پاتوق کارگران در سالهای بعد تبدیل گردید.
همهی محالت را خیابانهایی به هم وصل میکرد
که برخی از آنها نهرهایی بودند که دو رود را به
هم وصل میکردند و بعدها پر شده و به خیابان
تبدیل گردیدند .برای مثال نهر موسوم به «سید
ممد» بعدها به خیابان زند تبدیل گردید .پاالیشگاه
دقیقا بین دو رود واقع شده و این محالت در اطراف
آن شکل گرفته بود .ویژگی منحصر به فردی که
آبادان را از شهرهایی که بعدا صنعتی شدند (مانند
ماشین سازی اراک-مبارکه-سرچشمه) مجزا
بافت مهاجرنشین آن بود .شهر ترکیبی
مینمود ِ
بود از زبانها ،لهجهها و فرهنگهای مختلف که
حامالن آنها ( به غیر از عربها) برای کار
همگی
ِ
ِ
به آنجا مهاجرت کرده بودند :بهبهانیها ،عربها،
شوشتریها ،دوانیها ،اصفهانیها ،بختیاریها،
نسل جدید عمال
بوشهریها و  . . .اینها بعد از ایجاد ِ
با یک عنوان نامیده میشدند  :آبادانیها .مردمی که
با صنعت ،مبارزه طبقاتی و سیاست ،مدرنیته آمیخته
صنعت مدرنترین شهر ایران را
شده بودند و چرخ
ِ
به حرکت در میآوردند.
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محیط زیست و جنسیت
پروین اشرفی
ابتداء الزم به تأکید است که اصطالح «فجایع
طبیعی» ) (Natural Disastersرا بسیاری از
فعالین دست اندرکار محیط زیست و بهخصوص
دانشمندان اکو سوسیالیست رد کرده و آنرا
بیاعتبار میدانند .آنها آلودگی هوا ،سخت شدن
تنفس مردم ،آلودگی آبها و مسموم شدن مردم
و همچنین به خطر افتادن حیوانات آبزی که
ممر درآمد بسیاری از مردم زحمتکش میباشد،
نابودی جنگلها و مراتع که به تدریج به صورت
بیابانهای خشک و بیآب و علف درآمدهاند،
خیزی آن ،و
فرسایش خاک و ازدست رفتن حاصل ِ
سایر رخدادهایی که منجر به بحران محیط زیستی
میگردد را زائیدهی نظام سرمایهداری میدانند و
بر این باورند که تغییرات آب و هوایی غیر قابل

پیش بینی نبوده و پیآمدهای ناگوار و فجایع ناشی
از آن در واقع امری «طبیعی» نیستند ،بلکه بسیاری
از آنها ساخته دست انسانهاست (Mankind
) .Madeبدین معنی که میشود به کمک یک
سری اقدامات بهجا ،پیشگیرانه و همه جانبه در
واقع از بروز برخی از تغییرات جوی جلوگیری کرد
و در نهایت در صورت وقوع ،از وسعت آن و تلفاتی
که به جای میگذارد کاست .به همین جهت
است که ترجیح میدهند از آنها به مثابه مصائبی
که به دست انسانها و بر پایه روابط و مناسبات
حاکم بر محیط زیست انسانها ،که متکی بر سود
ناشی از ارزش اضافی است ،و همچنین بر اثر عدم
آگاهی و بی تفاوتی انسانها نسبت به حفظ محیط
زیستشان رخ مینماید ،نام ببرند .مقصود همان
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مناسباتی است که به همراه آلودگی محیط زیست
و بدون توجه به آالیندگی آن ،به تولید میپردازد
و بر طبیعت هم کاال انگارانه مینگرد و در صدد
است از قِبل تخریب آن ،و با تکیه بر سیاستهای
اقتصادی ویرانگر و مخاطره آمیز بازار آزاد و با
گری دولتهای سرمایهداری در کانون آن،
مجری ِ
راه را برای انباشت بیشتر سرمایه و تأمین و تثبیت
هرچه بیشتر مالکیت خصوصی بر طبیعت و محیط
زیست انسانها بازتر کند ،در حالیکه واقعیت این
است که طبیعت نه تنها کاال نیست ،بلکه محصول
هیچ فعالیت تولیدیای نمیباشد.
امروزه بحرانهای محیط زیستی تا حدی است که
حیات انسان و سایر موجودات کره خاکی را شدیدا
به مخاطره انداخته است .از سوی دیگر محیط
زیست در فعالیتهای انسانها تأثیر گذاشته و از
آنها متأثر میگردد و این تأثیر متقابل اگر وخیم
و مخرب باشد ،فجایع زیست محیطی را به بار
خواهد آورد .اما واقعیت این است که تأثیر مخرب
این مناسبات ،بهطور متفاوتی سرشکن میشود و
سهم انسانها از آن بر اساس فاکتورهای اقتصادی
اجتماعی ،و به نسبت تفاوت در شرایط منطقهای،
تفاوت در نسلها ،تفاوتی که در سن وجود دارد،
تفاوت طبقات اجتماعی ،به نسبت درآمد افراد و
مشاغل آنها و همچنین تفاوت در جنسیت نیز
متفاوت خواهد بود .و از آنجایی که این تخریب ،بر
توزیع ناعادالنه منابع ،و بر قدرتمندی و منافع افراد
محدودی که بر آن منابع و دارایی نامحدود مالکیت
دارند ،متکی و استوار است و از آنها تا نهایت فقر
و گرسنگی میلیونها نفر بهره میگیرد ،صدالبته
عمدتا مردم فقیر را ضربه پذیر تر میگرداند ،و
مآال زندگی عظیمترین و وسیعترین آحاد جوامع ،

و آنهم فقیرترین آنها ،یعنی زنان را از گزند خود
دور نداشته است.
با توجه به پارامترهای متعدد در دامنه گسترده محیط
زیست و با این مقدمه میخواهم به این بپردازم که
چرا اغلب گفته میشود آثار تخریب محیط زیست
بر زنان ،با تأثیر آن بر مردان متفاوت بوده و زنها
بزرگترین و ضربه پذیرترین کسانی هستند که از
تغییرات محیط زیستی و عواقب مخرب ناشی از آن،
صدمه میبینند؟ و در مقابل ،بیشترین منافع را در
حفاظت درست از آن ،دارا میباشند.
برای پاسخگویی به این امر ،در آغاز الزم میدانم به
رابطهی زن با محیط زیست بپردازم و اینکه آیا با
رابطهای که مرد با محیط زیست خود دارد ،متفاوت
است؟
ابتدائا بگویم که زنان بهخاطر این ضربهپذیر نیستند
که «بهطور طبیعی ضعیفترند» ،بلکه بنا به شرایط
و موقعیت خاص جنسیتیای که در آن قرار داده
شدهاند ،ضربههای متفاوتی را متحمل میگردند.
آسیب پذیری عمدتا به آنچه که انسانها در اختیار
دارند ،از جمله به دارایی ،شرایط مالی ،اجتماعی،
آموزشی ،بهداشتی ،مسکنی ،مواد غذایی و همچنین
شرایط جسمی ،بستگی دارد .هر چه سهم بیشتری
در این زمینهها در اختیارشان باشد ،ضربهپذیری
آنها هم بیشتر کاهش مییابد.
علل متعددی سبب میشود تا زنان به هنگام
وقوع بالیا و بحرانها ،سیل ،طوفان ،خشکسالی،
آتشسوزی ،بارشهای نامنظم ،گرمایش زمین و
سایر رخدادهای محیط زیستی ،آسیبهای بیشتری
را تجربه کنند که درجات این آسیب ،به نسبت
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ویژگیهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،آمورشی،
فردی و اجتماعی میتواند متفاوت باشد .وابستگی
مالی به اعضاء ذکور خانواده همراه با بیسوادی و
یا کم سوادی زنان ،در کنار قائل شدن نقشهای
انفعالی در خانواده و اجتماع برای زنان ،بهخصوص
در مناطق روستایی و در شهرهای کوچک دارای
بافت سنتی ،آسیبپذیری زنان را تشدید میکند.
عالوه بر آن باید اذعان داشت که حضور کمرنگ
زنان و غیبت دیدگاههای دفاع از حقوق زنان در
نهادهای مسئول و تصمیمگیر ،که عموما بر بینش
مردساالرانه استوار است و نیازهای خیل عظیم زنان
آسیب پذیر را نادیده میگیرد نیز دامنه این ضربه را
گسترش میدهد.
زنان عموما نسبت به مردان در محرومیت اقتصادی
اجتماعی و محرومیت از سالمت جسمی بیشتری به
سر میبرند .محرومیتهایی که توانایی و ظرفیت
آنها را در مقابله با نابسامانیهای اکو سیستمی نیز
تقلیل میدهد .بسیاری از کشورهای جهان  ،از جمله
آنانی که توسعه چندانی نیافتهاند و علیالخصوص
در مناطق دور افتاده این کشورها ،زندگی زنان به

منابع محلی و محیطی که در آن زندگی میکنند،
شدیدا وابسته است .و این امر ناشی از آنگونه
تقسیم کار اجتماعی است که مسئولیت تولید و تهیه
بسیاری از نیازهای زندگی را بر عهده زنان گذاشته
است .مسئولیتهایی چون تهیه آب  ،مواد غذایی و
سوخت برای پخت و پز و همچنین گرم نگهداشتن
خانه .زنان و مردان نقشهای مختلفی در رابطه با
مدیریت منابع موجود در جنگل دارند .نقش آنها در
بذرافشانی و کاشت نهال ،کاشت درخت ،حفاظت و
مراقبت از آنها متفاوت است .زنان تولیدات جنگل
را جمع آوری میکنند تا از آنها برای سوخت،
تهیه غذا برای خانواده و احشام و دارو برای درمان
استفاده شود و گاها آنها را نیز به فروش میرسانند.
درآمد زنان از فروش تولیدات و فراوردههای جنگلی
عمدتا صرف نیازهای خانواده میشود (90درصد)،
در حالیکه درآمد مردان از این تولیدات ،بیشتر برای
هزینههای شخصی صرف میگردد (15درصد برای
نیازی های خانواده) .بنابراین از بین رفتن جنگلها
و یا کم شدن آنها بر اثر تغییرات محیط زیستی و
یا بر اثر قطع بی رویه آنها ،و نتیجتا محو چنین
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فراوردههایی ،تأثیر منفیای بر روی سالمت ،رفاه و
کیفیت زندگی زنان و خانوادهشان میگذارد .مردان
و زنان ،هردو برای بسیاری از فعالیتهای روزانه
خود به سوخت متکی هستند .اما آنها نیازها و
نقشهای متفاوتی دارند و خدمات سوختی متفاوت،
تأثیرات متفاوتی بر روی مردان و زنان دارد .در واقع
این نوع تقسیم کار اجتماعی ،که نقش «مدیریت»
منابع طبیعی ،از جمله خاک ،آب ،جنگل ها و سوخت
را به دست زنان میسپارد ،معاش زنان را مستقیما
به اکو سیستم مرتبط میسازد و در نتیجه زندگی
زنان از تغییرات آن ،تأثیر وافری میگیرد .این را
هم در نظر داشته باشیم که علیرغم این نقش
«مدیریتی» ،هنوز هم در برنامهریزیهای مربوط به
اکو سیستم صدای زنان بهطور عموم حذف گشته و
موانعی که بر سر راه دسترسی آنها به همین منابع
وجود دارد ،نه تنها نادیده انگاشته میشود ،بلکه از
بین بردن این موانع در چارچوب این برنامهریزیها
گنجانده نشده است .به طور کلی به تأمین نیازهای
واقعی زنان پرداخته نمیشود.
آمارها به ما میگویند که زنان بیش از  50درصد
مواد غذایی را در دنیا تولید میکنند .در نتیجه در
آفریقا تأثیر تغییرات محیط زیستی بر روی زنان،
بهطور مثال از  48درصد در بورکینا  ،تا  73درصد
در کنگو را شامل میگردد.
زنان در کشاورزی ،همچنین در کشت و مراقبت
از محصوالت زراعتی بیشترین نقش را دارند.
بهطوریکه مثال در آفریقا  70الی  80درصد از
کسانی که بر روی زمین کار میکنند را تشکیل
میدهند.
زنان مسئول آبرسانی در دو سوم مجموعه

خانوارهای ساکن کشورهای در حال توسعه هستند
و  60تا  80درصد از مواد غذایی را آنها کشت
میکنند .این امر آنها را بهطور نابرابری در مقابل
تغییرات محیط زیستی صدمه پذیرتر میکند.
بنابراین میبینیم که زنان بزرگترین جمعیتی
هستند که زندگیشان به محیط زیستشان وابسته
است .به عبارت دیگر آنها با محیط زیستشان
رابطه مستقیم دارند و هر تغییری که در آن بهوجود
آید ،مستقیما زیست آنها را در بر میگیرد و بر
آن تأثیر میگذارد .این زیست که شامل زیست
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی میباشد ،به صورت
یک مجموعه دستخوش تحول میگردد .با در نظر
گرفتن این که تاریخ ناظر بر این امر بوده است که
زنان فقیرترین شهروندان دنیا میباشند .شهروندانی
که با درآمد روزانه کمتر از  2دالر زندگی میکنند.
حال اگر بپذیریم که خطر تغییرات محیط زیستی،
که در تغییرات سخت آب ،هوا و خاک خود را نمایان
میسازد ،امروزه به عنوان مسئلهای مهم بهرسمیت
شناخته است و در واقع به مثابه یکی از چالشهای
عظیمی است که دنیای ما در قرن بیست و یکم با
آن روبروست ،باید بزرگترین جمعیتی را هم که
در دنیا از مصائبی چون خشکسالی ،زلزله ،طوفان و
سیل ،گردباد ،آلودگی هوا و سایر رویدادهای محیط
زیستی ،در رنج هستند و زندگیشان دستخوش
تغییر میشود را نیز دریابیم و آن فاکتورها و شرایط و
زیست اقتصادی-اجتماعی که بر بستر آن این چنین
تغییراتی به مصائب بزرگی تبدیل میشوند را از نظر
دور نداریم ،بهخصوص فاکتور شکاف جنسیتی را.
امری که نشان میدهد زنان دارای کمترین امکانات
در بسیاری از کشورها هستند و در نتیجه به فقر
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کشیده میشوند .لذا به جرأت میتوان گفت که
تغییرات محیط زیستی با مسئلهی برابری و عدالت
اجتماعی و چگونگی تضمین و تأمین این مقوالت،
یک رابطهی تنگاتنگی پیدا کرده است .با در نظر
گرفتن اینکه باید بپذیریم خود مسئلهی سالم و
امنسازی محیط زیست ،در واقع یکی از مقوالت
عدالت اجتماعی است ،لذا در همین چارچوب نیز
میتوان این رابطه ،یعنی رابطه زنان و محیط زیست
را توضیح داد .به همین دلیل بسیاری بر این عقیده
درست باور دارند که اثرات تغییرات محیط زیستی
یک پدیده بهاصطالح جنسیت خنثی Gender
 Neutralنیست .و دقیقا به همین دلیل خنثی
نبودن هم ،با تکیه بر یک جامعه تماما مرد  /پدر
ساالر ،گرایش عظیمی به ضربه زدن به زنان را با
خود حمل میکند.
اما زنان فقط بهخاطر اینکه اکثریت جمعیت فقیر
دنیا را نمایندگی میکنند نیست که از تغییرات
محیط زیستی متأثر میشوند ،بلکه بهخاطر این نیز
میباشد که آنها به همان نسبت فقرشان ،به منابع

طبیعیای که مورد مخاطره تغییرات محیط زیستی
قرار میگیرند  ،وابسته میباشند .تکیه آنها به منابع
محلی محیط زیستشان ،به همراه فشارهای موجود
در زمینه عدم دسترسی به بهداشت و همچنین
محدودیت در منابع مالی ،رفاه اجتماعی ،و دالیل
عدیده دیگر آنها را در مقابله با تغییرات محیطی
و کاستن تأثیرات مخرب آن ناتوانتر میکند .به
همین دلیل آنجائیکه جنسیت و فقر به یک دیگر
مرتبط میشوند و فقر بهطور همه جانبهای موانع
عدیدهای در مقابل تغییرات اجتماعی اقتصادی
سیاسی برای زنان ایجاد میکند ،تغییرات محیط
زیستی نیز همچنان این رابطه را ،یعنی رابطه با
جنسیت را حفظ مینماید.
بدین لحاظ اگر این را بپذیریم که برابری جنسیتی
در واقع یک پیش شرط مهم و اساسی برای توسعه
و پیشرفت جوامع بشری و نقطه آغاز کاستن فقر
زنان است ،باید بر روی دیگر این سکه ،تأکیدات
الزم را نیز بنماییم .و آن اینکه نابرابریای که از
طریق تغییرات محیط زیستی افزایش پیدا میکند
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نیز در کند و سست کردن و متوقف ساختن پیشرفت
جوامع و توسعه کشورها ،عمال نقش مخرب مهمی
را ایفا میکند .یعنی در واقع از سویی نابرابری
جنسیتی ،تأثیرات فاجعه بار این تغییرات محیط
زیستی را بدتر کرده و قدرت تخریب آنرا افزایش
میدهد و از سوی دیگر جامعهای که بهطرف تأمین
و تعمیق برابری و کاهش شکاف جنسیتی خیز
برمیدارد  ،در واقع میتواند این تأثیرات مخرب
محیط زیستی را کاهش بدهد.
در جوامع تبعیضآمیز و نابرابر ،زنان فاقد دسترسی به
استانداردهای عادی زندگی  ،از جمله داشتن مسکن
مناسب نیز میباشند .واضح است که هرچه فقیرتر
باشند ،سرپناهشان نیز از استحکام الزم در مقابل
باد ،باران ،طوفان ،گردباد و گردریز و سایر تغییراتی
که در طبیعت زیستشان رخ میدهد ،برخوردار
نبوده و فاقد استاندارهای الزم ایمنی می باشند ،لذا
به هنگام بحرانهای ناشی از تغییرات اکولوژیک ،
همین تبعیض ،نه تنها باعث میشود که از این بالیا
صدمه بیشتر بخورند  ،بلکه کارایی این تبعیض به
دوره پس از این بالیا ،تا به هنگام اسکان دادنشان
در منطقهای دیگر هم عملکرد خواهد داشت و آنها
را باردیگر از دسترسی به مسکن مناسب همچنان
محروم خواهد نمود.
عالوه براین  ،تأثیر تعصبات و تبعیضات عدیدهای
که در مورد تحرکات زنان وجود دارد نیز در این
تغییرات خود را نمایان میسازد .در بسیاری از
جوامع ،کودکان دختر از کسب بسیاری از مهارتها
محروم میگردند .به طور مثال دختر بچهها کمتر
از پسر بچهها آموزش شنا مییابند  .در روستاهای
دوردست این پسران هستند که در رودخانهها شنا

و تفریح میکنند ،یا یاد میگیرند که چگونه از
یک درخت باال بروند .نتیجتا به هنگام فرضا وقوع
سونامی ،مردان امکان بیشتری برای نجات جان
خود دارند تا زنان .از سوی دیگر محدودیت در
تحرک باعث میگردد که زنان به مردان خانواده
خود در چنین شرایط بحرانیای وابستهتر گشته و
بدون جلب اجازه و رضایت آنها اقدامی ننمایند.
یکی دیگر از پدیدههای ناشی از تغییرات محیط
زیستی و عواقب مخرب آن ،پدیده پناهندگی و
مهاجرتهای ناخواسته است که افزایش روزافزونی
مییابد .بسیاری مجبور به ترک خانه و کاشانه خود
میشوند و برای ادامه زندگی خود از نقطهای به نقطه
دیگر کوچ میکنند .زنانه بودن پدیدهی مهاجرت
محیط زیستی و ریسک و چالشهایی که زنان در
محیط جدید با آن روبرو میشوند ،امری است که باید
به آن توجه الزم را مبذول داشت .محاسبات نشان
میدهد که اگر وضع به همین منوال پیش برود ،تا
سال  2050بیش از دویست میلیون مهاجر تغییرات
محیط زیستی خواهیم داشت که زنان بیشترین
تعداد آن را تشکیل خواهند داد .مصائبی که این
زنان مهاجر با آن روبرو میشوند از جمله عبارت
است از عدم دسترسی به بهداشت عمومی ،نبود
کلینیکهای مخصوص زنان و یا دکتر زنان و ماما،
عدم امنیت در کمپهای پناهندگی ،بروز نژادپرستی
و تبعیض و سکسیسم بیشتر ،باالتر رفتن خطر
قرار گرفتن در معرض قاچاق جنسی  ،قرارگرفتن
در معرض تجاوز جنسی و آزار و اذیت جنسی ،عدم
تأمین مواد غذایی الزم که خود نمایانگر این امر
است که چگونه بحران مواد غذایی ناشی از تغییرات
محیط زیستی ،زندگی را برای زنان و بهخصوص
زنان باردار سخت تر میکند و نه تنها آنها را در
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مقابل بیماری ها آسیب پذیرتر مینماید ،بلکه درصد
مرگ و میر زنان را نیز افزایش میدهد .در این
چنین شرایطی و بخصوص بر اثر عدم دسترسی به
تکنیکهای مختلف جلوگیری از بارداری در این
گونه بحرانها ،خطر ابتالء به بیماریهای مقاربتی
و یا مثال اچ آی وی – ایدز نیز باالتر میرود که
خود به رشد بیشتر مرگ میر زنان کمک خواهد
کرد.
تغییرات محیط زیستی از جمله رشد بیکاری در میان
زنان را نیز افزایش میدهد .بهطور مثال گفته شده
است که بیش از  46درصد نیروی کار در صنعت
توریسم را زنان تشکیل میدهند .با در نظر گرفتن
این که زنانی که در این صنعت شاغل هستند
 10الی  15درصد درآمد کمتری نسبت به مردان
شاغل در آن دارند ،هر تغییر و تحولی که بر روی
این صنعت تأثیر بگذارد ،بر کار و معاش و زندگی
زنان به مثابه یک نیروی کار عظیم و چشمگیر در
این صنعت ،تأثیرات وافری میگذارد .هنگامیکه
جاده های زمینی بر اثر فرسایش زمین دچار تغییر
میشود ،سیستم حمل و نقل قطار را به هم میریزد،
یا زمانیکه براثر طوفان های عظیم سرویسهای
دریایی و هوایی مختل میشوند ،نرخ توریسم یک
منطقه را تغییر خواهند داد .مسلم است که در شرایط
بد آب و هوایی و اقلیمی ،توریستها مقصد خود را
نیز تغییر خواهند داد .در نتیجه ،به دنبال کاهش
توریسم ،شرایط اقتصادی اجتماعی آن منطقه نیز
به صورت نزولی متغیر میگردد و معاش بخش
عظیمی از زنان آن منطقه دچار اختالل خواهد شد.
تحقیقات بسیاری نشان میدهد که زنان و کودکان
در مقایسه با مردان ،در مقابله با بالیای محیط

زیستی 14 ،برابر بیشتر در خطر مرگ میباشند.
مرگ تعدادی بسیاری از زنان در زلزله ای که در
ایالت ماهاراشترا در هندوستان رخ داد ،عمدتا بهخاطر
این واقعیت بود که زنان در خانههایشان بودند ،در
حالیکه مردان در مزارع مشغول کار بودند ،جایی
که آنها را کمتر زیر آوار ناشی از زلزله قرار میداد.
در گردباد طوفانزای موسمی در سال  1991در
بنگالدش نیز زنان و کودکان بسیاری جان باختند.
درصد باالی مرگ زنان و کودکان عمدتا ناشی از
ماندن زنان در خانه در انتظار آمدن همسرانشان به
خانه بود تا در مورد ترک خانه و یا ماندن در آنجا
تصمیم گرفته شود.
به دنبال زلزله در هائیتی در سال  ،2010تجاوزات
جنسی به زنان به صورت اپیدمی درآمد .بر اساس
همهپرسیای که در این مورد صورت گرفت14 ،
درصد زنانی که در گفتگو شرکت کردند ،قربانیان
تجاوزات جنسی پس از زلزله بودند.
موج گرمای سال  2003اروپا که به لحاظ شدت در
میان پدیدههای ثبت شده مشابه در اروپا بیسابقه
بود ،باعث مرگ  15هزار نفر شد که بیشترین آنها
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را زنان تشکیل میدادند .با در نظر گرفتن اینکه
تخمین زده شده است که تغییرات آب و هوایی
ناشی از فعالیت های انسانی ،هم اکنون خطر بروز
پدیده موج گرما را دو برابر کرده است ،میتوان
پیش بینی کرد که درجه مرگ و میر و تلفات ناشی
از موج گرما نیز دو برابر خواهد شد.
نمونه دیگر طوفان کاترینا در آمریکا میباشد که
زنان آفریقایی – آمریکایی را که فقیرترین افراد در
آن منطقه بودند ،با بیشترین موانع و چالشها برای
بقای خود ،یعنی فقط زنده ماندن ،روبرو کرد .یا
مثال گردبادی که در سال  1991در بنگالدش روی
داد ،جان  140زن را گرفت ،به عبارت دیگر 90
درصد از کسانی که کشته شدند ،زن بودند .در واقع
نرخ مرگ و میر از بالیای تغییرات محیط زیستی،
مستقیما به حقوق زنان ربط پیدا میکند .در نتیجه
چنانچه حقوق زنان رعایت نگشته وحمایت نگردد
 ،زنان بیشتری در مقایسه با تعداد مردان ،به هنگام
بروز بالیای محیط زیستی با مرگ روبرو میشوند.

آمار همچنین نشان داده است که در چنین مواقعی
تعداد دختران پرورشگاهی نیز بیشتر میگردد،
ازدواج های زودرس ،برای فرار از مصائب ناشی از
بالیای «طبیعی» هم ،افزایش مییابد .در نتیجه
تعداد دخترانی هم که مدرسه را ترک مینمایند نیز
باال میرود که حاصل آن افزایش بیسوادی در
میان زنان میباشد.
زنان در سرتاسر دنیا ،به آن منابعی که میتواند
ظرفیتهای آنها را در مقابل تغییرات محیط
زیستی باال ببرد ،دسترسی کمتری دارند .مثال
دسترسی به زمین ،مسکن ،تکنولوژی و خدمات
ارتقاء مهارت .تعداد زنانی که در بخشهای غیر
رسمی و نهادهای کاری کوچک تر کار میکنند،
از مردان بیشتر میباشد .بخشهای غیر رسمی
عموما بیشترین ضربه را از بالیای محیط زیستی
میخورند و کمترین توانایی را برای خالص شدن
از تأثیرات آنها دارند .زیرا دارای سرمایه کمتری
بوده و دسترسی به امکانات نیز برایشان کمتر و
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یا محدود است .این را نیز در نظر داشته باشیم که
اکثر زنانی هم که در بخشهای غیر رسمی و یا در
شرکتهای کوچک کار میکنند ،فاقد آن نوع از
خدمات درمانی هستند که به هنگام بالیای محیط
زیستی بشود از آن استفاده کرد .از طرف دیگر این
زنان هستند که وقت بیشتری را در کنار بیماران و
بزرگساالن ناتوان خانواده ،برای مراقبت و پرستاری
از آنها میگذرانند .این امر نه تنها خطر ابتالء به
بیماری و مرگ و میر آنها را باال میبرد ،بلکه به
هنگام بالیای محیط زیستی ،آنها را در موقعیت
اتخاد یک گزینه انسانی قرار میدهد ،و آن این که
اول از همه برای نجات جان آنها اقدام کند تا خود.
به اضافه اینکه بسیاری از مادران در اینگونه موارد
بخاطر نجات جان کودکان خود ،جانشان را از دست
میدهند .زنان باردار در این موقعیت البته دارای
بدترین شرایط هستند و در خطر بیماریهای عدیده
از جمله ماالریا میباشند که بیماری کمخونی را
نیز با خود به همراه میآورد .بیماریای که سبب
جان دادن بیش از یک چهارم زنان باردار گردیده
است .بسیاری از آنها ،نوزاد خود را نیز از دست
میدهند و این امر بر شرایط روحی روانی آنها
تأثیرات بدی میگذارد .عموما به دنبال بالیای
محیط زیستی ،خطر شیوع بیماری های مختلف
باال میگیرد .و هنگامیکه یک بیماری اپیدمیک
میشود ،تأثیرات جنیسیتی متفاوتی را به دنبال دارد.
زیرا زنان از سویی به امکانات بهداشتی و درمانی
کمتری نسبت به مردان دسترسی دارند ،و از سوی
دیگر کار و مشغله آنها نیز افزایش مییابد ،زیرا
باید وقت بیشتری را صرف مراقبت از بیماران در
خانواده کنند که عاملی برای فرسودگی خود آنها و
در نتیجه پائین آمدن مقاومتشان در مقابل بیماری

های اپیدمیک میگردد.
زنان تاریخا فاقد دسترسی به موقعیتها و پروسههایی
هستند که به تصمیمگیری و آمادهسازی اضطراری
در چگونگی محافظت از خود در برابر چالش های
تغییرات محیط زیستی می انجامد ،و در این پروسه
ها شرکت داده نمیشوند .از این منظر ،یک تحلیل
مبتنی بر جنسیت ،از مسئله تغییرات محیط زیستی
و تأثیرات آن بر روی زنان ،حتما الزم و ضروری
است تا قدرتمندسازی زنان و تأمین نیازهای زنان
در این شرایط از مدنظر دور نگهداشته نشود و به
آنها اولویت های الزم داده شود .یعنی اینکه هر
اقدامی که برای مقابله با تأثیرات محیط زیستی
انجام میگیرد  ،بهخصوص اقداماتی به منظور تقلیل
خطرات جانی از پیش ،از جمله آنچه که به عنوان
برنامه کاهش خطر Risk Reduction -
 Programمعروف است ،همه و همه باید بر
اساس مالحظات معطوف به حقوق زنان و با چشم
انداز جنسیتی –  – Gender Perspectiveو
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شرکت فعال خود زنان در اینگونه برنامهها باشد.
یعنی براساس دورنمایی باشد که جنسیت را در نظر
میگیرد و رجوع به وضعیت زنان اساسا نباید در
آن غایب باشد .در حالیکه غیبت این چشم انداز
در چارجوب بسیاری از تحقیقات و رسیدگی به
مسائل مربوط به تغییرات محیط زیستی ،در خیلی
از کشورها به چشم میخورد .تحقیقات مدرسه
اقتصادی لندن بر روی بالیای محیط زیستی در
 141کشور در طول سالهای  1982الی ، 2002
تأکید بر این دارد که این بالیا زنان را بیشتر از
مردان کشتار میکند .از میان  7600نفری که در
زلزله  7.8ریشتری نپال جان باختند ،اکثریت را زنان
تشکیل میدادند .این گزارش حاوی شواهدی است
که نشان میدهد تفاوتهای جنسیتی ناظر بر مرگ
بر اثر بالیای «طبیعی» ،مستقیما به حقوق اقتصادی
و اجتماعی زنان ربط دارد .و آنجائیکه حقوق زنان
مورد حمایت قرار نگرفته است ،زنان بیشتری در
مقایسه با مردان ،در اثر این بالیا جان میبازند .از

این نظر آنها از مقوله «دوبار فاجعه» – Double
 Disasterسخن میگویند .این تحقیقات آن
روی دیگر این سکه را هم اذعان میدارد و آن
اینکه بالیای محیط زیستی در جوامعی که زنان
و مردان از حقوق برابر برخوردار هستند ،آنها را
به یک میزان مورد هدف مرگبار خود قرار میدهد.
مطالعه جدیدی که در آمریکا انجام شده است تأکید
بر این دارد که «آلودگی محیط زیست مسئول مرگ
ساالنه  5.5میلیون نفر در جهان است» .از آنجائیکه
مرگ زنان درصد باالیی از این مرگ سیستماتیک
را تشکیل میدهد ،بسیار مهم و حائز اهمیت است
که خود آنها نیز پدیده تغییرات محیط زیستی را
بشناسند و از تأثیرات آن بر افراد ،خانواده و خانوار،
کامیونیتی و در سطح کشوری و بینالمللی با اطالع
باشند .جهتگیری نظام سیاسی در مورد موضوعات
و اولویتهای محیط زیستی ،که عموما پرداختن
به مسائل و وضعیت زنان در بحرانهای محیط
زیستی در آن غایب است را به چالش بگیرند ،با
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همه آن موافقتنامههای متعدد که با تکیه بر
نسبیت فرهنگی صورت گرفته و شامل بیش از 280
معاهده منطقهای و  70معاهده بینالمللی میباشد،
و همچنین با همه مطالعات کشوری و بینالمللی
و راهکارهایی که نسبیت فرهنگی را در آن لحاظ
دانسته و با رعایت جنبههای فرهنگی ارائه میگردد،
بهعنوان دیدگاههای زنستیزانه مقابله کنند ،همه آن
پارامترهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
که وضعیت فرو دست آنها را در اینگونه بحرانها نیز
تعمیق بیشتری میبخشد ،مورد بررسی موشکافانه،
مطالعه و نقد و مقابله قرار دهند و در یافتن راه حل
برای برون رفت از این معضالت تمام قد دخیل
باشند .از جمله با فشار بر گنجاندن اصول برابری
جنسیتی و تعمیم آن در همه سطوح ،از بسترهای
تحقیقاتی و تجزیه و تحلیل گرفته تا ارائه طرح ،و
فشار به اتخاذ استراتژی و سیاستهای پیشگیرانه
و مقابله با تأثیرات مخرب تغییرات محیط زیستی بر
زنان .به دیدهی من ،زنان در سرتاسر دنیا راه زیادی
تاکنون پیمودهاند و نقش آنها در جنبشهای دفاع

از محیط زیست سالم ،چه در ایران و چه در سطح
بینالمللی ،بسیار برجسته است و نمیتوان و نباید
رابطه جنبشهای محیط زیستی و جنبشهای زنان
را نادیده گرفت .هردوی این جنبشها ضد فقر ،ضد
بهرهکشی از زنان ،زمین ،آب و طبیعت و سلطهی
لجامگسیخته بر آنها میباشند .این رابطه را باید
درک کرد .رابطهای که مسائل و مشکالت زنان
و مسائل و مشکالت محیط زیستی را در چارچوب
مقوالت عدالت اجتماعی توضیح میدهد و پاسخ به
آنها را نیز در تأمین عدالت اجتماعی جستوجو
میکند .نمیتوان عدالتخواه و آزادیخواه بود ،ولی
برای مقابله با تشدید فرودستی زنان و از کف رفتن
بیشتر حقوق آنها در بحرانهای محیط زیستی
اندیشه نکرد .با در نظر گرفتن اینکه زنان از جمله
نیرویهای اصلی تغییرات اجتماعی رو به جلو
هستند.
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رهبر انقالب اسالمی ،خود اعلیحضرت بودند!؟
نورعلی مرادی

*لُرها آمدند!
آی اومدن! آی اومدن!
اونا که
به شب میگن :شو اومدن
به تب میگن :تو اومدن
به خواب میگن :خو اومدن
به آب میگن :او اومدن
آی اومدن! آی اومدن!

تصنیف باال ،خاطرهی من از دوران کودکی ،در یکی
از محالت قدیمی اصفهان است .بیوهزنی ُصغری
نام و معلومالحال (که صیغهی اهل حجره و بازار
بود گاه به گاه) ،وقتی ما لُربچه ها ،از لُر آباد(محلهی
بختیاریها) برای رفتن یا آمدن مدرسه مجبور به
گذشتن از محلهی «لنجونی»ها (فارسها) وبالتبع
کوچهای که او در آن خانه داشت ،بودیم ،صغری
با دبهای (قمقمهی پالستیکی) در دست به همراه
زن فارس دیگر ،با این تصنیف ما لُربچهها را تا
چند ِ
نیمهراه بدرقه میکرد!
دوران کودکی و نوجوانی من (به جهت شغل پدرم
که شرکت نفتی بود) همه در مهاجرت و در محالت
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شهرهای کویر مرکزی ایران ،یزد و کرمان و کاشان
و نجف آباد و منجمله همین اصفهان و شهرهای
مجاور آن گذشته است.
و باز خوب به خاطر میآورم که قریب به چهل سال
پیش ،در یکی از محالت حاشیهی اصفهان ،همین
صغری خانم که اینک زنی توبهکار شده بود ،چادر
به کمر به اتفاق چند زن فارس دیگر ،مجسمهی
مردی را از گونی کنفی ساختند ،داخلش را از کاه
پر کردند و از هویج آلت تناسلی برایاش درست
کردند! و سپس با هلهله و فریاد شادی در محله
چرخاندند و آن را به آتش کشیدند! بعدها فهمیدم
کشون یا در حقیقت
این مراسم عجیب  ،عید* ُعمر
ْ
«عمر سوزون» است که مجسمهی خلیفهی ُسنی
را در روز خاصی که یادآور قتل عمر به دست ابولولو
فیروز بوده ،در وسط محله میسوزاندند!
ما کودکان لُر ،که همسایگان جدید همان محله
بودیم ،متحیر نظارهگ ِر این مراسم عجیب بودیم
که برای اولین بار در عمر خود میدیدیم ،چرا که
ما لُرهای بختیاری آن وقتها ،تازه از بختیاری،
از مالمیر ،مسجدسلیمان ،هفتگل ،اردل ،شوشتر،
به دهها سبب و علت مجبور به مهاجرت به شهر
اصفهان شده بودیم که همچون شیراز و تهران
و مشهد و یزد ،از سوگلیهای محمدرضا شاه و
شهرهای فارسنشین مورد لطف و عنایت ایشان
آریایی
در آن سالهای عصر طالیی ناسیونالیسم
ِ
دیدن آن صحنه در آن رو ِز ُعمرسوزان،
پارسی بود! با ِ
عیان بر ما روشن شد که هرچند ما لُرهای بختیاری
هم خود را مسلمان و شیعه میدانستیم ولی
گری ما اقوا ِم زاگرس ،با
فاصلهی مسلمانیت و شیعه ِ
فارسهای کویر مرکزی ایران منجمله اصفهان ،از

زمین تا به ثریا است!
شاید از همین رو؛ به قول ما بختیاریها« :یو ره
ایما یو ره لرون! این راه ما! این راه لرها!» .عمال و
کمکم محلهی ما ،خود به خود به دو قسمت قومی،
بینی متفاوت
زبانی ،مذهبی! فرهنگی با دو جهان ِ
جدا شد .ما بختیاریها ،چون همه چیزمان به نظر
همسایگان فارسمان ،غریب میآمد به ما «غریب»
و به محله ما «محله غریبا» میگفتند و ما هم
آنها را «لنجونی» و«دگری/دیری»(غیر-اجنبی)
میخواندیم!
سیاست رضا شاه و محمدرضا شاه از
بیشک
ِ
«اقتصاد سوخته» در مناطق زاگرس به ویژه مناطق
لُر نشین و نفتخیز بختیاری ،تشویق و اجبار مردم
لُر به مهاجرت به مناطق مرکزی کم جمعیت
ایران ،اشتغالزایی برای کارخانجات تازه تاسیس
آن مناطق ،و در عین حال فارسیسازی قوم لُر و
متجددسازی
فرهنگ لُری و همچنین مدرنسازی و
ِ
مرد ِم به تصور ایشان سنتگرا و تجددستی ِز لُر بود!
اما آنچه ما در بدو ورود و مهاجرت خود به مناطق
فارس کویر نشین مرکزی ایران دیدیم و مشاهده
کردیم ،عکس این قضیه را نشان میداد!
« شیونهای دلخراش هر ساعتهی گلدستههای
خوانی
مسجد و حسینیه و تکایا ،تعزیهخوانی ،روضه ِ
زنی! ما ِه مصیبتبا ِر
آخوند کافی ،زنجیر زنی ،قمه ِ
خواری همدیگر را پاییدن در و
رمضان و روزه
ِ
همسایه ،ماه پر جنجال و هیاهو محرم! چادر و
چاقچور! مغازههاییهائی که با تکه پارچه به قسمت
زنانه مردانه تقسیم شده بود ،زنان چادر کرباسی راه
راه سیاه و سفید،که فقط یک چشم آنان ،آن هم
به سختی آشکار بود؛ عدم حضور زنان و دختران و
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مردان و زنان دوشادوش یا کنار هم ،و روابط جنسی
مخفی پسران و مردان با همدیگر که که این یکی
برق از چشم هر عشایرزاده لُر می پراند!
کویرنشینان
نشینان لُر ،نیز در چشم
ما زاگرس
ِ
ِ
فارس ،سوای آنکه به قول صغری خانم «به شب و
تب و آب»« ،شو و تو و او» میگفتیم ،مردمانی غیر
دست
متمدن بودیم که مردان و زنانمان دست در
ِ
هم در جلوی انظار عموم «چوپی» میرقصیدند،
موقع سالم و علیک کردن و دید و بازدید ،زن و مرد
پیشانیبوسی ،گردنْبوسی
دست میدادند و روبوسی،
ْ
میکردند (به عادت بختیاری) ،همچون حیوانات
َم ْحرم و نامحرم نمیشناختند! چادر و چاقچور
و اندرون و بیرونی نداشتند و زلف و ُمولف همه
خوردن ما را
آشکار! حرام و حال نمیدانستند! روزه
ِ
میدیدند ولی نماز خواندن ما را هرگز نمیدیدند!
طنزی شایع بود آن ایام که پدری اصفهانی
و بالطبع متشرع ،از اینکه میبیند پسرش بادمجون
ارمنی( گوجه فرنگی) خریده به خانه آورده شاکی
شده میگوید :پدرسوخته نماز رو ترک کردی
چیزی نگفتم روزه خوردی چیزی نگفتم ،لواط و زنا

کردی چیزی نگفتم ،حاال کا ِرت به جایی رسیده که
بادمجون ارمنی تو خونه میاری؟!...
صاحبخانههای فارسی در اصفهان بودند که
خانههای خود را به مستاج ِر بختیاری به شرط
بکِشی
نداشتن تلویزیون میدادند! و ما هنگا ِم اسبا 
ِ
مدی مدل «بلموند»مان را ،بارها
تلویزیون ُک ِ
در چادرشب پیچانده ،به منزل نو بردیم! چرا که
ویدئوی ٢٠
تلویزیون آن زمانها ،حکم دستگاه
ِ
سال پیش و ماهوارهی حال حاضر را داشت و
مفسده قلمداد میشد!
حتی یکبار صاحبخانه از من لر بچه ساده
دل پرسیده بود که بابا ننهات نماز میخوانند؟ و
من جواب داده بودم که :بابام آره ولی ننهام نماز
نمیخونه چون فارسی بلد نیست!! ( مادرک من،
هنوز هم فارسی بلد نیست).
وقتی ایام دهه محرم میشد و غوغای
حسینی و دستهجات ریز و درشت هیآتهای عزاداری
فارس ،ترک ،عرب ،عراقی ،افغانی ...اما دریغ از یک
سینهزن یا زنجیرزن و عزادار لربختیاری! حتی َده
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تا ترک اردبیلی و زنجانی هم صاحب دستهای و
بیرقی  ...ولی جمعیت میلیونی بختیاری دریغ!! ...
فقط ما بچهها عاشق سیل (تماشا ) تعزیه بودیم
و به اصرار ما ،مادرها ما را میبردند سیل تعزیه
عاشورا که خیلی مفصل و طوالنی بود  ...و مادران
ما بیرغبت و دقیقهشمار که پس کِی امام حسین را
می ُکشند تا برگردند س ِر خونه و زندگیشون !!
حقیقت آنکه مردم و جامعهای که ما در اصفهان و
یزد و کرمان و کاشان و قم و نجف آباد و ،...در ٤٠
سال پیش در بدو مهاجرت خود با آن مواجه گشتیم،
پذیری اجتماعی ،مذهبی،
به مراتب از جهاتِ دِگر
ِ
فرهنگی و تسامح و تساهل ،نه تنها قابل مقایسه با
مردمان لُر زاگرسنشین نبودند بلکه عقب ماندهتر و
واپسگرا تر نیز بودند!
مردم و جامعه آن روزگار مناطق کویر مرکزی
ایران که فارس زبان بودند و و فرهنگ  ،زبان و
شیوه زندگی و تاریخ و جهانبینی آنان از سوی
نظام ناسیونالیستی پارسگرایانهی پهلوی به عنوان
هم الگوی فارسیسازی -هم سکوالر سازی جوامع
غیر فارس منجمله لرها  ،پیشنهاد و مطرح و به
اجرا گذاشته شده بود ،در عمل در وجه فارسیسازی
شاید کارآمد بود و خوب جواب داد ولی از پس
سکوالرسازی جامعه بر نیامد چرا که خود این الگو
(جامعهی فارسزبان) نسبت به جوامع غیر فارس
پیرامونش ،همچون لرها ،گیلکها (به جز ترک
آذربایجانی ،چرا که تنها جامعهای که همانند و
همسان است با فارسها از شدت فضای دینی و
مذهبی و شیعهگری ،ترک آذربایجانی هست) به
مراتب ،رادیکالتر ،محافظهکار تر ،و متعصبتر،
دینزدهتر ،متشرع و بستهتر و افراطیتر بود و هست

و در عمل ،تز الگوی مکمل ،یعنی همزمان و توامان،
هم فارسیسازی و هم سکوالرسازی و تجددسازی،
ناممکن و غیر میسر و نتیجه عکس داد!
بسیاری از جوامع زاگرسنشین و البرزنشین که طی
هزار سال از لحاظ جغرافیایی و ساختار مذهبی و
فرهنگی فیالواقع از تاثیر فضای فرهنگی ،سنتی،
دینی مذهبی سخت تندروانه و قرون وسطایی
نشین کویر مرکزی ایران که عمال
مناطق فارس ِ
فرهنگی خراسان و هرات و کابل
دنبالهی حوزه
ِ
و غزنی بخارا و سمرقند (افغانستان و تاجیکستان
امروزی که بیشترین تعداد فارس زبان را در
خود جای داده است) و صاحب یک بوروکراسی
چند هزارساله مبتنی بر سنت و دین و شریعت و
روحانیت (چه قبل از اسالم چه بعد از اسالم) بوده،
به دور و مصون مانده بود ،شوربختانه طی پروژهی
ملتسازی و فارسیسازی عه ِد پهلوی و یک ملت،
یک زبان ،یک قوم  ،یک فرهنگ ،یک اخالق،
یک لباس ...و در کل پروژهی یکدست کردن
جامعه ایران ،بخشی عظیم از جامعه ایرانی که دین
و شریعت و روحانیت عمال در میان آن جوامع رونق
و رواجی نداشت ،با اجرای الگوی یکسانسازی و
یکپارچهسازی زبان رسمی فارسی و مذهب رسمی
شیعی ،همراه با ساختار های دولتی و دینی وابسته
به آن ،به دورترین مناطق زاگرس و البرز راه یافت!
اینجاست که نقش مذهب شیعه به عنوان یکی از
دو رکن ناسیونالیسم ایرانی در کنار زبان فارسی،
به وضوح نقش پر رنگ خود را نمایان میکند که
بعدها ،هراس حکومت پهلوی دوم از نفوذ چپ و
کمونیزم ،بر پر رنگی نقش دین اسالم و مذهب
شیعی در ناسیونالیسم ایرانی فرمایشی دامن زد و
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سازی حکومت پهلوی که الگویاش
باالخره فارسی ِ
فرهنگ مردمان فارس سخت متدین و متعصب
مرکز ایران بود نه به مدرنیسم ،و سکوالریسم که
به انقالب اسالمی سال  ٥٧ختم شد!
یکی از علل انقالب اسالمی و رادیکاله و دین زده
سازی
شدن جامعه ایرانی را باید در
ِ
سیاست فارسی ِ
خود پهلویها دید و همین رمز شکست سکوالریسم
و مدرنیسم در ناسیونالیسم فرمایشی رضاخانی نسبت
فرمایشی
به موفقیت بیشتر مدرنیسم و سکوالریسم
ِ
مصطفیکمال در ترکیه بوده است.
الگوی مصطفیکمال ،برای مدرنیسم و سکوالریسم
 ،مصداق عملیاش ،ترکان غرب ترکیه بودند که
مردمانی معتدل و اهل تسامح و تعامل و امروزی
بودند به جهت همجواری با اروپا و بسیاری از این
ترکان خود مهاجرانی از اروپا بودند .بیگمان آن
ترکان سواحل غربی ترکیه ،جغرافیای سرسبز و
فرهنگ معتدل ،الگوی جذابی در جذب مردمان
قسمت آسیایی و شرق ترکیه که به مراتب فرهنگ
بستهتری داشتند بوده و هست ولی در ایران آن

روزگاران و هم اینک ،این معادله بر عکس است و
هنوز هم مردمان جوامع غیر فارس  ،در ایران در
زاگرس و البرز ،از لحاظ فرهنگی ،دینی ،معتدلتر از
جوامع فارس هستند که حامل و سخنگو و معرف
فرهنگ رسمی ایرانیاند و هم شهرها و مناطقشان
و فرهنگ فارسی در مرکز توجه حکومت و دولت
و سازمانهای رسمی است و هم بیشترین سهم از
حکومت و سیاست و تجارت و دیانت و روحانیت
و اقتصاد و فرهنگ در چنگ این قوم برتر و
حاکم(فارس ) است.
نتیجهی  ٤٠سال مهاجرت ،کوچ و همجواری
ناخواستهی لرها و مردمان زاگرسنشین با مردمان
فارس و کویرنشین در اصفهان مثال چه شد؟ درست
است که فضای اصفهان تحت تاثیر اقوام مهاجر
منجمله لرهای بختیاری کمی معتدل شده ولی
تاثیر فضای سنگین شهرهایی مذهبی فارسنشین
همچون اصفهان ،بر ما نسل جوان ما بختیاریها
متاسفانه مخرب تر بوده!  ٤٠سال پیش مردان و زنان
ما وقتی در این شهر دوش به دوش هم میرقصیدند
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مورد طعنه و کنایه اهالی این شهر و استان بودند!
حاال بعد از چهل سال ،چند سال پیش که در یک
مراسم عروسی از اقوام بختیاریام شرکت داشتم،
هنوز آن چهل سالهها زن و مرد ،دوش به دوش هم
میرقصیدند ولی جوانترها که دیگر لری صحبت
نمیکردند و اصفهانی و شهرکردی و تهرانی و ...
شده بودند و فارسیتر و ملیتر و مذهبیتر ...مجلس
رقص را جدا و زنانه مردانه کردند !؟
سخن آخر آنکه وقایعی ناگواری که امروز در
ای
اصفهان روی میدهد (اسید پاشی) ،قتل زنجیره ِ
زنان تنفروش در کرمان و مشهد به دست عناصر
ِ
متدین ،تجاوز گروهی در خمینی شهر اصفهان و
کال فضای پر تعصب و غیرت مذهبی که ما در
دیگر نقاط زاگرس یا البرز در رشت یا مسجدسلیمان
یا گچساران یا کرمانشاه یا سنندج یا ساری یا هشپر،
به هیچ وجه شاهد آن نبوده و نخواهیم بود ،این
وقایع را باید در بستر جغرافیایی ،قومی ،تاریخیاش
بررسی کرد به جای آنکه دست مشکوک حکومت
اسالمی را در پشت آن پنهان دید چرا که خود
نظام جمهوری اسالمی نیز برخاسته از این بستر
است(مناطق فارسنشین مرکزی ایران ) نه توطئهی
جهانی و امپریالیسم و چه و چه و چه!
جامعهی فارسیزبان به شدت سنتگرا ،دینزده و
اصولگرا و معتقد به سنتهای دینی ،فرهنگی،
اخالقی هزاران ساله خود است ،هرچند که نخبگان
متجدد این جامعه ،این را پنهان ،کتمان و انکار
میکنند.
جامعهی فارسیزبان هم در ایران ،هم در افغانستان
و هم تاجیکستان ،باعث و بانی سه انقالب اسالمی و
اصولگرا در دورهی معاصر بودهاند .نهضت اسالمی

تاجیکستان که به قتل صد هزار نفر و آوارگی ١
میلیون نفر از جمعیت پنج میلیونی تاجیکستان
انجامید.
انقالب اسالمی افغانستان که هنوز قربانی میگیرد
و انقالب اسالمی ایران که کسی نیست سهم
اساسی مردمان شهرهای کویری فارسزبان را،
بازار ،روحانیت و اقتصاد و دانشگاه و احزاب را که
این عنصر قومی سهم بنیادی در آنها را دارا بوده
است ،انکار کند.
جامعه کهن فارسیزبان از قندهار و کابل و بخارا و
هرات و مشهد و اصفهان و یزد و کرمان با ساختاری
چند هزارساله از حافظه دینی از زردشتیگری تا
اسالمگرایی افراطی است که اجازه هیچ تحول و
تغییر و تساهل و تعامل را نمیدهد .اهل رفرم و
اصالح هم نیست .آنچنان قوی است و دارای چنان
مکانیزم دفاعی است (چرا که صاحب و وارث ٢٥٠٠
سال سیستم بوروکراسی است) هر مهاجمی را از
پا در آورده و مغلوب کرده و رنگ و بوی خود را
بر آن تحمیل کرده ،...یونانی ،عرب ،ترک ،مغول،
اسالم  ،سنیگری ،شیعیگری و آخرین مهاجم را
نیز که دمکراسی و حقوق بشر غربی است یا از
پا در می آورد یا همچون دیگر مهاجمان شکل و
شمایلی بومی و پارسی به آن میدهد! و معجونی
وطنی مثل«اشکنه»ی اصفهانیها میسازد به نام
روشنفکر دینی؟! یا دمکراسی پارسی؟! و باز اشکنه
همان اشکنه و کاسه همان کاسه!
(بخشی از مقالهی« :خطای بزرگ ناسیونالیسم ایرانی:
هم پان فارسیسم  ،هم سکوالریسم ،ناممکن است !» که با اجازهی
نویسنده در این مجموعه منتشر شده است)
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بر چه میشوریم؟!
نوال ربیع
اعتراضات مردم اهواز در رابطه با مشکالت
زیستمحیطی ایجاد شده من باب کارون و تاالبها
دیر زمانی است که ادامهدار گشته است .سالهاست
که ریزگردها همخانهی ساکنان خوزستان شدهاند.
حاال نفسها به شماره افتاده و جانها نیز بیجان و
زمینها سوخته و رودها بیآب .نیک میدانیم اگر
اعتراضات اکولوژیستی فارغ از حمله به سیاستهای
ساختاری و روش تولید و به تبع سیاستهای
موازی با آن نباشد ،مفت نمیارزد .مطمئنا تغییرات
زیستمحیطی همبستگیای قوی با سیاستهای
تغییر جمعیتی و تبعیض ا ِتنیکی دارد .بستن آب بر
تاالب هورالعظیم جهت ایجاد جاده دسترسی به
چاههای نفت از آن نمونه است .نابودی هورالعظیم،

کشاورزی و دامداری را از مردم مناطق اطراف ربود
و مهاجرت تنها چارهی ادامه بقای آنان گشت .غافل
از اینکه مهاجرت نیز مرهم این زخم کاری نبوده و
نیست :کپری در حاشیهی شهری دیگر و شهروند
درجه چندم.
مردم عرب خوزستان از فقیرترین و محرومترین
ساکنان این منطقه هستند که سالهاست هدف
تغییر بافت جمعیتی میباشند .بارزترین نمونه این
طراحی حکومتی ،نامه محمدعلی ابطحی ،رییس
دفتر رییس جمهور وقت (خاتمی) مبنی بر تدارک
انتقال ساکنین عرب خوزستان به مناطق دیگر بود
که اعتراضات وسیع تودهی ناراضی ،خشمگین و
محروم را برانگیخت و با سرکوب وحشیانهای
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مواجه شد .ناگفته پیداست که آغاز این تبعیض
سیستماتیک به یک یا دو دولت پیشین برنمیگردد
و از «طرح جامعه توسعهی پایدار خوزستان» 1آغاز
نگشته است .همان «جنگ نامقدس» کاریترین
ضربه بود.
روال از این قرار است که هر اعتراض و مطالبه قومی
به پای ناسیونالیسم و جداییطلبی نوشته شود .چه

خاصه که کجفهمی منجر به کینهای کور و ناآگاهانه
نسبت به اعراب گردد .کوبیدن بر طبل وطنپرستی
همان و به همریختگی مرزبندیها همان .سربازان
آریایی در دام بازی شوونیسم حکومتی به سربازان
جمهوری اسالمی بدل میشوند« .خلق عرب»
معادل جداییطلب و سلفی میشود و از همینجا
سرکوب پنهان آغاز میگردد« .علی مطوریزاده» با
ِ
عنوان تروریست اعدام میشود و همسرش محکوم
 )۱طرح جامع توسعه پایدار خوزستان که از اسناد محرمانه امنیتی می باشد مشخصا
بر ضرورت تغییر ترکیب جمعیتی تاکید می کند:
»کاهش مهاجرت فارس زبانان و افزایش مهاجرت معکوس به سمت خوزستان از
سایر استان ها در بلندمدت می تواند با کمترین هزینه ،ساختار جمعیتی استان را
تغییر دهد«.

به سالها حبس 2.عربستیزی هر گا ِم فعالیت
اتنیکی را به یغما میبرد و میبلعد .عربستیزی
سرکوب خاموشی است بر مقابله با نابرابری .هر
حرکت شوونیستی در خدمت تامین منافع حاکم است
و فاشیسم ،موتور هزارپای سرمایه .اگر فقر ،تبعیض،
استثمار و فراموش شدگی و سرکوب اجتماعی و
فرهنگی را یکجا ندیده اید به گاومیشآباد،

مالشیه ،کوی صافی و ...سری بزنید .سمبل عریان
همهی عقبافتادگیها و تحقیرها در این منطقهاند.
از این رو هر اعتراض کور ،بیراهه ای میتواند باشد
به سوی تبعیض مضاعف .هر اعتراض کور میتواند
بستر هر آرمان انسانی را بدزدد و ضدانسانیترین
نتیجه را داشته باشد .حکم آن است ،هر حرکت و
جنبشی ریشههای انسانی و طبیعی خود را فراموش
نکند.
 )۲علی مطوری زاده از موسسان حزب وفاق(حزبی رفرمیست با فعالیت آزاد در آن زمان)
را به همراه همسرش فهیمه اسماعیل بدوی در اسفند  1384دستگیر میشوند .علی مطوری
زاده تحت شکنجه های شدید و فشار زیاد اتهام تروریست بودن را می پذیرد و اعدام میشود.
همسرش فهیمه اسماعیل به  15سال حبس در تبعید محکوم می گردد و نوزادشان بدون
حضور پدر و مادر پا به دنیای تبعیض میگذارد.
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ِ
حکایت «خودکفایی»
اندر
ِ
بزرگ کاغذیاش
و سردا ِر
ابراهیم تنگسیری
تمام وقایع عینا مثل یک فیلم در ذهنام نقش
بسته ،اوایل سال  ۶۸بود .در پاالیشگاه گاز طبیعی
جم(ولی عصر) بوشهر کار میکردم .یک روز همه
متعجب شدیم وقتی که یکی از کارمندان امور
اداری گفت رئیسجمهور تا دو هفتهی دیگر برای
افتتاح فاز  ۲به پاالیشگاه میآید .چنین چیزی برای
ِ
ما که آنجا مشغول بودیم غیرقابل تصور بود ،چرا
که تاسیسات این فاز از نظ ِر فیزیکی  ۶۰درصد پیش
رفته بود و عمال حدود  ۸ماه دیگر تعداد نزدیک
کارگران
به  ۱۰۰۰نفر نیروی کا ِر متخصص شامل
ِ
ایرانی و ُکرهای(شرکت دایلیم) باید روزانه ۱۲
ساعت کار میکردیم تا پروژه به بهرهبرداری برسد،

جنگ  ۸ساله و
دولت خدمتگذار بعد از خاتمهی ِ
اما ِ
البته رئیسجمهورش(هاشمی رفسنجانی) که بعدها
به سردا ِر سازندگی لقب گرفت ،جهت تبلیغات داخلی
و خارجی به چنین نمایش مضحکی احتیاج داشتند.
دو سه روز بعد از شنیدن این خبر متحیر کننده،
گروهی شامل  ۱۰۰نفر از نظامیان سپاه پاسداران
البته با لباسهای شخصی برای تامین جانی هیئت
ریاست جمهوری از مرکز وارد پاالیشگاه شدند و
در مسیرهای تردد هیئت همراه رئیسجمهور که با
فلشهای قرمز رنگ روی آسفالت مشخص شده
بود مستقر و به صورت شبانهروزی مشغول نگهبانی
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شدند .عبور یک مگس از دیدشان پنهان نبود ،با
چشمانی نافذ و قیافههای عبوس ،ترددها را طوری
رصد میکردند که گویی آمادهی به گلوله بستناند.
کارگران نحیف و آفتابْسوخته
معلوم نبود چرا از این
ِ
و گرسنه اینقدر میترسند.
خوراک پاالیشگاه که گاز طبیعی بود از  ۲۸حلقه
ِ
چاههای کوههای اطراف مجتمع تغذیه میشد و با
لولههای قطور به پاالیشگاه هدایت شده بود اما وارد
مجتمع نشده بودند یعنی هیچ گازی در تاسیسات
وجود نداشت و ملت شریف و البته جهانیان باید
متوجه اقتدار فنی و مدیریتی مسئولین میشدند به
همین جهت چند روز بعد چهار بونک ِر مخصوص
حمل گاز وارد پاالیشگاه شدند و آن موقع بود که
همه متوجه درایت دولت شدیم .مدیران یک تیم
سی نفره از نیروهای فنی و کارآزموده را مسئول
وصل تانکرها به لولهی مشعل کردند و تاکید شد
که در دو شیفت  ۱۲ساعته ،سه روز وقت داریم تا
کار به اتمام برسد.
لولهکشی ،جوشکاری و نصب پمپهای بزرگ ،با
سرعت و البته با دقت عمل توسط کارگرانی که

کارگران ُکرهای بود انجام
پنجم
ِ
حقوقشان یک ْ ِ
شد .روز نمایش ،هواپیمای رئیسجمهور و هیات
همراه وی در فرودگاه پاالیشگاه به زمین نشست
و بالفاصله به سالن اجتماعات مجتمع رفته و
بعد از یک سخنرانی  ۱۵دقیقهای در باب اتمام
بازسازی
پیروزمندانهی «جنگ تحمیلی» و شروع
ِ
زیربناهای اقتصادی و گام برداشتن در را ِه خودکفایی
در صنایع نفتی به محل استارت مشعل پاالیشگاه
حرکت کردند .در آنجا تریبونی قرار داده شده بود
که کلید استارت مشعل روی آن تعبیه شده بود،
رئیسجمهور بعد از خواندن دو آیه کلید را زد و
جرقهی حاصله مشعل بلند  ۸۰متری را با صدای
دوربین فیلمبرداری تمام این
زیادی روشن کرد ،چند
ِ
لحظات غرورآفرین را به سمع و نظر ملت همیشه
ِ
در صحنه و البته آمریکای جهانخوار میرساند!
البته کارگرانی که کار را تا اینجا پیش برده بودند
و بونکرهای حامل گاز در کادر فیلمبرداری قرار
نگرفتند ،بعد از خاتمهی استارت رئیسجمهور و
هیئت همراه بالفاصله پاالیشگاه را ترک کردند،
گویا پروژههای زیاد آمادهی بهرهبرداری بود!
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میروم خوزستان
مینا خانلرزاده
میروم خوزستان به دیار دوستان /تا ببینم عشقام
را /در دیار غربت با دلی پر حسرت /مردم از غم
ای خدا /سینهای سوزان دارم /عاقبت درد جدایی
میکشدم … /یاد آن شبها بهخیر در کنار کارون/
…چه زیبا و فرحافزاست کارون ...
شعر باال متن ترانهای از علی نظریست که در
دستگاه شور با سازهای ویولن ،ضرب ،قانون،
عود ،و فلوت در دههي چهل اجرا شده .نظری
پیش از شروع ترانه رو به مخاطبان میگوید:
«ترانهای میخوانم به یاد همشهریان عزیزم» .علی
نظری (متولد خوزستان) یکی از هنرمندان موث ِر
موسیقی اللهزار ِ تحت تاثیر موسیقی عربیست.
ِ

ی نظری (ترانهسرا ،آهنگساز ،و خواننده) ،قاسم
عل 
جبلی (خواننده) ،و اماناهلل تاجیک (نوازندهي عود،
آهنگساز ،و خواننده) از هنرمندان اصلیای هستند
که موسیقی پاپ ایرانی تحت تاثیر موسیقی عربی
(موسیقی پاپ تلفیقی ایرانی-عربی) را از خوزستان
به اللهزار آوردند .آشنایی این هنرمندان با موسیقی
عربی (چه در شیوههای مختلف آوازخوانی و
سازهای موسیقی عربی) به شکلگیری تلفیقی
از موسیقی پاپ ایرانی و عربی منجر شد .به این
نوع موسیقی پاپ ِ تحت تاثیر موسیقی عربی (که
بعدها در اللهزار زیرگروههای مختلف موسیقیایی
مکتب
خودش را شکل داد) من موسیقی اللهزاری ِ
ِ
کارون میگویم .در اجرای «میروم خوزستان»،
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مخاطبان در پاسخ به علی نظری به او «زنده باد»،
«براوو» و «به به» میگویند و اصواتی نامشخص
از این دست در ابراز شوق در پسزمینه شنیده
میشود( ،همهی این پاسخهای مخاطبان بخشی
از ترانهایست که امروز ما میشنویم) که یادآور
ترانههای عربیست که ابراز احساسات شنوندهها
در کالم و اصوات مختلف بخشی از اجرای ترانه
است .شیوههای آوازخوانیشان (در تاثیرپذیری
از موسیقی عربی) تحت تاثیر قرائت قرآن ،و
آوازخوانی هنرمندانی از قبیل امالکلثوم و
نحوهی
ِ
عبدالحلیم حافظ از مصر و ناظم الغزالی از عراق
بود ،و قطعههای موسیقیشان (در تاثیرپذیری از
موسیقی عربی) تحت تاثیر موسیقیدانهای عرب
از قبیل محمد عبدالوهاب از مصر و فرید االطرش
از سوریه بود .ناگفته نماند که بعدها در توسعه و
شکلگیری زیرمجموعههای مختلفاش ،خوانندهي
زنی در این نوع موسیقی در اللهزارحضور پیدا کرد
بهنام مریم روحپرور که طرفدارنش به او امالکلثوم
ایران میگفتند .شایعه است که «امالکلثوم ایران»
در جنگ ایران-عراق خانهاش با بمبی نابود شده
و او کشته میشود ،عدهای دیگر میگویند او پس
از انقالب از بیکاری و ناشناس شدن دچار اختالل
حواس شده بود و در خیابانها گدایی میکرد.
بخشی از این شایعهها (صرفنظر از اینکه تا چه
حد درست باشند که البته درست بودنشان به
هیچوچه عجیب و غریب هم بهنظر نمیرسد) بازتاب
تروماهای تاریخی معاصر ایران است که مخاطبان
و طرفداران این هنرمندان تجربهشان کردهاند ،این
دست شایعهها گاهی هم میتواند بازتاب احساس
گناه مردمی باشد که بینشانی و آوارگی سرنوشت
بسیاری از هنرمندانشان است.

خوزستان در موسیقی این هنرمندان تنها از طریق
حضور فرهنگهای موسیقیایی ِ گوناگونی که در آن
منطقه وجود دارد ملموس نیست ،به خوزستان و
کارون در بسیاری از اشعار ترانههای این هنرمندان
ارجاع داده میشود .در متن بسیاری از ترانههایشان،
دلتنگی برای جغرافیایی که زمانی محل زندگی این
هنرمندان بوده حضور دارد .در این اشعار ،خوزستان
جاییست که محبوب در آن زندگی میکند ،دلتنگی
برای محبوب و ابراز بیتابی از دوری از خوزستان
و کارون درهم تنیده میشود .کارون و یا خوزستان
محلیست که عشق ورزیدن در آن امری ممکن
بوده ،با جدایی از کارون و دوری از محبوب عشق
ناممکن و کمیاب میشود .همانطور که علی نظری
در ترانهي خوزستان میخواند« :شب کارون بهشت
عاشقان است /از این رو در جهان یکتاست کارون».
نمونهی دیگری از این دست ترانهها توسط تاجیک
در سهگاه اجرا شده ،تنها ساز ترانه عود است که
تاجیک خودش مینوازد :در متن ترانه شاعر ابراز
دلتنگی و حسرت برای محبوب میکند و کارون را
محلی تصویر میکند که یادآور خاطرات عاشقانهاش
است :ز رود کارون به خدا /برای من مانده به جا/
شرارهی خاطرهها ز عهد بشکستهي ما /چو از تو ام
یاد آید /دلم به فریاد آید…/
حضور موسیقی عربی (چه در شیوهي آوازخوانی و
چه در ملودی و سازهای موسیقی) یکی از عوامل
نگاه تحقیرآمیز به این نوع موسیقیست که این ناشی
از تنش میان جنبههایی از ناسیونالیزم ایرانی است
با آنکه عرب و آنچه عربی در نظر گرفته میشود.
این نگاه به این نوع موسیقی همچنان حضور دارد
باوجودیکه دیگر تولید نمیشود .در دههي چهل
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صدای جبلی در رادیو متوقف شده بود و بهجای آن
ویولن پخش کرده بودند با این توجیه که موسیقی
او ایرانی نیست و عربیست ،هرچند ساز ویولن
هم سازی ایرانی نیست .رادیوی نیروهوایی تنها
محل رسمیای بوده که کارهای این خوانندگان و
نوازندگان و خوانندگان دیگر از موسیقی اللهزاری
پخش میشده .بعدها در دههي پنجاه یکی دو نفر
از خوانندگان این سبک از جمله آغاسی به دلیل
تداعی کردن موسیقی جشن و سرور و موسیقی و
رقص بندری ،توسط صداوسیما و گروههای مختلف
از شنوندگان پذیرفته میشوند .با اینحال رابطهی
پیچیدهی این موسیقی با گروههای مختلف از طبقات
مختلف باید در نظر گرفته بشود .شایعه بوده که ثریا
همسر محمدرضا شاه عالقه به صدای قاسم جبلی
داشته و عدهای ادعا میکردند که به دلیل حسادت
شاه به این عالقه ،پخش صدای جبلی ممنوع اعالم

شده بوده ،و نه به دلیل حضور موسیقی عربی در
ترانههای او .ترانهی محبوب ثریا از جبلی گویا «دنیا
ز تو سیرم» بوده که موسیقی ترانه تا حدی تحت
تاثیر ترانهای از عبدالوهاب به نام «کل ده کان
لیه» است ،شیوهي آوازخوانی جبلی در این ترانه
کامال عربی ست با کش و قوسها و تحریرهایی
که مخمور کننده است .درست بودن یا نادرست
بودن عالقهي ثریا به ترانه و صدای جبلی بحث
نیست ،بحث این است که باور پذیر بودن چنین
شایعهای (حتی اگر صرفا شایعه بوده) نشان میدهد
که رابطهی این موسیقی با بخشهای مختلف
جامعه پیچیده بوده و حتی دلیل مخالفت سیستم
با این موسیقی سرکوب موجود علیه موسیقی عربی
خوزستان که تاریخ خودش را دارد دانسته نمیشده
بلکه حسادت شاه به عالقهي همسرش به این نوع
موسیقی.
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اگر در متن بعضی از ترانههای علی نظری،
قاسم جبلی ،و تاجیک ابراز دلتنگی برای کارون
و خوزستان میشود و بیتابی برای عشق که
زمانی در آن محل ممکن بوده ،و دوری از کارون
و محبوب عشق را امری ناممکن میکند ،امروز
ترانههای این خوانندهها موجب حسی دلتنگی برای
روزگاری «پیش از اینروزها» در مخاطبانشان
میشود .تصویری که در این دلتنگیها از «پیش
از اینروزها» ارائه میشود اغلب این است که:
روزگاری بوده که هنوز صدای علی نظری هنوز در
کوچه پس کوچههای شهرهای مختلف ایران شنیده
میشده ،روزگاری که آلودگی هوا در خوزستان در
حد امروزش نبوده ،کارون مثل امروز تقریبا خشک
نشده بوده ،غم دیگری هنوز موجب تاثر میشده
و مردم تنهای نحیف و رنجورشان به یکدیگر
نزدیک بوده و علی نظری در افق طالیی تهران
برنامه اجرا میکرده و نه در شرایط سخت مالی
س آنجلس.
در سن بازنشستگی در افق طالیی ل 
دورهای که در مقایسه با امروز هم محیط زیست و
هم روابط اجتماعی خالصتر از امروز در نظر گرفته
میشود .بحث درستی و یا نادرستی این نحوهي
مواجه شدن با گذشته نیست ،بلکه قصد خاطرنشان
کردن نوستالژیایست که این نوع موسیقی در
مخاطبان نسبت به گذشته ایجاد میکند.
علی نظری ترانهي سوگندش را با یک مقام در
پسزمینهي سازهای عود و قانون و ویولن شروع
ي عشق تو کس نیست /بیا
میکند :چو من درمانده 
جانا که عشق من هوس نیست .نظری ادامه میدهد:
نغمه پرداز عاشقانه منام /موج دریای بیکرانه
منام /عاقبت بینشانه میمیرم … /بعد از انقالب

این موسیقی غیرقانونی شده و تقریبا دیگر تولید
خوزستان علی نظری و تاجیک و جبلی
نمیشود.
ِ
در تنگی نفس بهسر میبرد ،خوانندهها و نوازندگان
این نوع موسیقی بینشانه در گوشههایی از دنیا در
سکوت و شرایطی سخت میمیرند .جواد یساری
یکی از هنرمندانی که به یکی از زیرگروههای این
نوع موسیقی تعلق دارد و غزلخوانی زورخانههای
تهران را به موسیقی جبلی معرفی میکند امروز در
گوشه کنارهای دوبی برنامه اجرا میکند و اجازهي
اجرا در ایران ندارد .نظری در خوزستان میخواند:
بر مزار عشق دیرین همچو باران گریه کردم /گاهی
پیش چشم مردم گاهی پنهان گریه کردم .یساری
در مصاحبهای با من توضیح داد که گاهی از کوچه
پس کوچههایی که پیش از انقالب در آنها اجرا
میکرده عبور میکند و اشک که در چشمانش
جمع میشود یقهي کتاش را جلوی صورتش
میگیرد که رهگذران صورت متاثر او را نبینند .علی
نظریای که سروده بود« :یاد آن شبها به خیر
در کنار کارون /لب نهادی بر لب من /شد فزون
عشق در تن من» در مصاحبهاش با پرویز صیاد،
به صیاد میگوید« :اصال حس ندارم ،هیچی ،االن
که دارم باهاتون حرف میزنم مثل اینکه خون من
رو کشیدهاند» .نظری در سوگند میخواند :در دیار
غمات روانه منام /مرد آوارهي زمانه منام /با غمی
جاودانه میمیرم .هنرمندانی که آوارههای زمانهشان
شدند ،علی نظری در لس آنجلس دنیا را ترک کرد
و هیچوقت نتوانست به «خوزستان برود» ،و ما
مخاطبانشان با غمی جاودانه سردرگریبان.
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«شیرین مادری»
خوزستان بی نفس)
(برای
ِ
آیدا پایدار
سنگین خاک
تلفن را که برداشتم ،به سرفه افتادم .سکوتِ
ِ
سنگینی ،تاریکی میگرفت.
ِ
بود و صدایی که در دل
به یاد آوردم ،ظهری روشن از اواخر اسفند را .ظهری
زنده که بوتهزاران گلهای سپیدش ،بیشباهت بود به
اسفندهای روی آتش این روزها .خورشید شفاف بود،
نعش پرندگان مرده را ،در جیبها
آسمان وعدهای نبود که ِ
بچالند .توی حیاط آرام گرفته بودم و انگشتان مهربانش،
چشمان
روی سرم النههای چوبی میکاشت .شفافتر از
ِ
مادرم ،صدایش بود که در آسمان ظهرهای روشن ،پرندهها
روی آوا ِز «آی شیرین شیرین شیرین»اش ،مینشستند و
چای میخورند .بهار آب دستش بود ،زمین میگذاشت و
دوان دوان ،خود را به برکت عاشقانهی شیرین میرساند و
حتی روی عیدهای سفرهی خالی ما هم ،میوه میپاشید.
سال پرباری بود ،سالهای آواز مادرم .سالهای جوانی
خانه .سالهای پرندگانی که حاال تخمهاشان با گیسوانام
سقوط میکنند ،وقتی شانهی غربت ،همنشین پریشانی
شبانهشان میشود.
این سالها از همه چیز ،تنها یک تلفن برایم مانده است.
یک تلفن که هربار ،خبری را تلختر در گوشم شلیک
میکند .آخرین بار ،خبر خودکشی شیرین به تنهاترین کنج
اضطراب شبانه پرتابم کرد .آنقدر ترسیدم که تا صبح
ضجه زدم:
« آی شیرین شیرین شیرین!
آی شیرینه بردن!
جاهلون* مال خومون
آی ز غصه مردن

آی شیرین شیرین شیرین
آی شیرینه بردن»...
پیچش صدایم ،حضور میدیدم .حضوری شبیه
و در
ِ
حاضرین پیش از غیابهای ابدی؛ و آخرین حضور تاجی
چوبی را از روی سرم برداشت و من از هوش رفتم.
برگشتهام .به تلفن نگاه میکنم .دلم میخواهد زنگ
بخورد .برش میدارم و روی گوشم میچسبانماش.
سکوت سنگین خاک است ،ندای لرزان من و سرفههایم
که دارند سرخ میشوند.
سکوت سنگین خاک است...
سکوت سنگین خاک است...
سکوت سنگین خاک است....
نمیدانم من از شلیک بی وقفهی مرگ در گوشم ،کر
شدهام ،یا کسی آن سوی خط در عمق تاریکی ،از خبر
رفته است.
تلفن را روی سینه میگذارم.
فشار میدهم...
فشار میدهم...
فشار میدهم...
شیرین نزدیک میشود .روی تخت مینشیند .تلفن را از
مشت خشکم در میآورد .پلکهایم را با شفقتی مادرانه
میبندد و به سکوت سنگین خاک بر میگردد.
-----------------جاهلون* :جوانان
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خواب نصف و نیمه!
خال فردا،
سر درد ،تب ْ ِ
ِ
ابراهیم عالیپور
دستم را میکنم در جیب کاپشنام .ساعت را در
میآورم ،ساعت  2:08دقیقهی بامداد است! پریدن
از خواب ،تشنگی ،رودههایم از گرسنگی قار و قور
میکند! ولی درد ضربهای که به سرم خورده بود
کمک میکند همه چی رو فراموش کنم .هنوز چند
نفری نخوابیدهاند و دارن بلند بلند حرف میزنن،
میخندند و به در و دیوار میکوبند .خودم را عادت
دادهام به این اتفاقات ،دوباره سرم درد گرفت! دستم
رو خیلی آرام میکشم در موهایم ،دستم خیس شد!
خودمو از تخت میکشم پایین و با چشمانی که
حاال کامل باز شده میرسم به حمام .میروم که در
خیسی دستم از چیست؟ در را که باز
روشنایی ببینم
ِ
میکنم انگار وارد قهوهخانه شدهام! یادم رفت برای
چه آمده بودم ،دنبال منشاء دود میگردم ،اینقدر
دود بود که فقط یکی داد میزد در رو ببند همهی

آن دود لعنتی رفت .در را آرام بستم و به دنبال صدا
گشتم .چند نفری دراز کشیده بر کاشیهای کف
حمام و سیگار بهدست و قلیانی در وسط که دست
به دست میچرخد.
یکی میگوید دیر آمدی رفیق
حشیش تمام شد!
ولی اگر دوست داری سیگار هست قلیان هم
هست!
ممنون اما من ...اصال من در حمام چکار داشتم؟
با خندهی جمع به خودم اومدم ،گفتم شبتون خوش
بچهها ،خوش بگذره و راه برگشت رو میگیرم که
خودمو به تختام برسونم ،به تختام میرسم و
بطری آب رو پیدا میکنم.
ِ
اینجا مدتهاست که ما آب معدنی میخریم .اگر
توی پارچ بریزیم رنگ و طعماش تغییر میکند.
ویژهی خوزستان | 52

کتاب پروسه

بیشتر از نصف آب بطری را خوردم ،خیلی آرام دراز
میکشم روی تختام و اتفاقات را مرور میکنم که
دوباره سرم درد گرفت! اینبار خیلی سریع از تخت
کندم بیرون و دمپاییهایی که نپوشیده بودم هنوز.
اما حواسم هست صدایی ایجاد نکنم که هم اتاقیهایم
بیدار شوند .خودم رو به نور چراغ اضطراری میرسانم
قرمزی دستم
که د ِر خروجی را نشان میدهد.
ِ
باعث شد چشمام گرد بشه! میشینم روی صندلی
کنا ِر در ،اما من خواب بودهام! ضربه مغزی نشده
باشم؟ یه وقت غریب نمیرم همینجا؟ وصیتنامه
هم که ندارم! این فک ِر نداشتن وصییتنامه آزارم
میداد ،که یک دفعه ذهنم بهم یادآوری کرد ،مگه
تو چی داری؟ ولی ای کاش وسایلم رو بخشیده
بودم .کدوم وسایل؟ بابا چرا امشب خنگ شدی،
دارم به این باور میرسم که ضربهمغزی شدم ،چون
هیچ وقت شخصیت عاقل ذهنم سوالهای الکی
نمیپرسید! دوباره پرسید :گفتم کدوم وسایل؟ بابا،
خنگ ،منظورم وسایل و لوازم داخلیام است! مثل
کلیه ،معده ،قرنیه و ...کاشکی قلبم رو میگفتم
بِدن به؛ ؟! شاید خود دکترها ببینن حیفه ،لوازمم
رو ببخشن به نیازمندها! حاال چکار کنم؟ بزار برم
وصیتنامه بنویسم ،در باز میشود و رشتهی همه
افکار از دستم خارج شد .لعنت! دستی که روی
شانه ام میزنه و میگه صدامو میشنوی؟ طاقت
بیار ،االن به اورژانس زنگ میزنم! کم کم دارم
بیهوش میشوم ،نه نوری میبینم ،نه صدایی ،فقط
سرفههای خشک.
خاطرات را با خودم مرور میکنم .هیچ تالشی
کردن چشمهایم نمیکنم! آژی ِر آمبوالنس
برای باز
ِ
و چراغهایی که میزند رشتهی افکارم را از دستم
خارج کرد ،دستی که به آرامی چشمانم را باز میکند

و نوری که در چشمام چرخانده میشود ،و سیلی که
به صورتم میزند! میشنوی؟میشنوی؟ و دو نفر
که باالی سرم نشستهاند ،یکی میگه :خب دیگه
بلندش کن ببریمش! کجا؟ بلند میشم و شروع
به دویدن میکنم ،خیلی زود منو گرفتن ،دست
و پام رو بستن و منو از باالی بلندی قرا ِر بندازن
توی رودخونه! شروع به شمردن میکنن یک ،دو.
 ..اوخ سرم محکم میخوره به میلهی تخت! و بیدار
میشم اما سرم خیلی درد گرفت ایندفعه و بدنم که
از عرق خیس شده ،پرده کنار تخت رو کنار میزنم
و دمپایی رو برعکس پام میکنم و میدوم سمت
حمام! کسی توی حموم نیست خودمو میکشم
جلوی آینه و دستام رو میکشم توی سرم .خبری
قرمزی ضربهای که باعث شده
از خون نیست ،فقط
ِ
کمی پیشانیام قرمز بشه و باد کرده باشه ،خیلی
زود برمیگردم به تختام ،دراز میکشم ،اما چی
شد؟ نکنه واقعا ضربه مغزی شده باشم و اون خواب
واقعی بوده؟ خواب دیده بودم هوا آفتابی بود ،لولهها
آب گوارا داشت ،قرار بود حقوق بدهند و زمزمهی
ِ
کارگرها که نقل قول میکردند اگر فردا کمی
خواب
هوا گرمتر باشد تعطیل خواهیم بود! عجب
ِ
شیرینی بود که آن دو مامور آمدهاند و گفتند که حق
خواب آفتاب ببینم ،شبها اینجا سیاه نیست،
ندارم
ِ
رنگ خاک است! اینجا خوزستان است ،آنجایی
ِ
درست فضای حمام دود
که هنوز جنگ تمام نشده،
ِ
نمیگیرد ولی ُپر غبار است ،بله اینجا همانجاست
که برای کارگرش فرقی نمیکند هوای  60درجهی
آفتاب سوزان ،یا ُپر از ریزگرد و وضعیت
گرم با
ِ
قرمز! ادارات تعطیل میشود اما ما چه.....
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اشعاری از:

ستوده تابش
۲

۱
قطره ،قطره

چکه میکندِّ ،
ِّ
چکه

سر بلند کردم

تا جایی که برهوتِ بیمرز راه داد نگاه کردم و سر
گرداندم
تا جایی که تصویر موج برداشت و جنون سر زد!

هیچ خری نبود

			

زخم ُگردهام
از
ِ
شکاف ِ

			
ارباب میدود

اسبی

سگی ،گرگی

حتا جیرجیرک و ملخی!

زی ِر تی ِغ آفتاب

پتک دسته فلز میزنیم و ...
ِ

تعقیب گری ِز اّ
شل ِق
که به
ِ

پژواک ضربههای قطرهها
در
ِ

اما ما سخت جان ،جانوران

گازوئیل داغ
در گریس و
ِ

قطرههای شورابههای تحقیر

							
ف ّوارهی رنگین وجودم
میشکند صدایم

بزی

			

از در ِز گِل گرفتهی پلکم

پوست پخته
با
ِ

					

				
را لبریز میکند

هی سرم
که کاسهی ُت ِ

میتازم ،تنها

بر عرصهی معاصر
هیچ!...

و میماند از من

قطرههای شورابه و

		

رنگین ف ّواره و
ِ

خواهی تو :درز بگیر و نبین و نشنو!

طنین صدایم!
ِ
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۷

۳
کارگران معدنی که در دخمهها و معادن زنده بهگور شدند.
[به یا ِد
ِ
گوبلز در رسانهاش میگفت :چه دارید نثار پیشوا کنید؟]

گلوی مسلولم؛
خونین
ِفرت خلطِ
ُتفْن ِ
ِ
ِ

شریان شهر؛
سیل انبو ِه آهن در
ِ
ِ
سوی این شکاف ،مشتاق و دلگیر ،پا به پا میکنیم و
دو ِ
رو ِد فلز باز نمیماند.
				

تاریک چراغ ُمردهام؛
سیاغلظت شا ِم
ِ
ِ

امان دستهای خالیام
یخْلرزهی
ِ
وحشت بی ِ

					

نثا ِر تو !

۴

ف ّوارههای فهم خاموش بود ،همه

دلیل تو فواره ساز شد
خون بی ِ
وقتی که ِ
۵
پس از کودتا
سرخی خشکیده ،بر تنْپوشی تازه دریده
تراکم
ِ
ِ

ذهن ما 			
چکیده بر صفحهی خستهی ِ
رؤیاهای ندیده.
		

۸
آنجا که فاحشهگان ِ بازنشسته

		

سر خ گونه و شرمگین

			

از سخن گفتن باز میمانند

آنان بلبلْزبان و خیره چشم

تنگ خود را به حقیقت دوخته و
چشم ِ
ِ
دهان دریده یاوه میبافند؛
		
ِ
گان رشتهدا ِر عص ِر ما
بیریشه ِ

		

که ُگرگوار در انبو ِه خود تنهایند

دریدن یکدیگر
آمادهی
ِ

			

سازان دوزخی.
برزخ ْ ِ

***

اقیانوس وحشت
وینان ،که در این
ِ

۶
زخم نگا ِه تو!
کان از ِ
اکنون اما خون ْ ِچ ْ

جزیرهوار ،شب و روز به هم پیوند میزنند

در حسرتِ شبی یا روزی که به هم پیوند بخورند

در تنهایی خود نیز با هماند.

که به دستهای خالیام مینگری.
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۹

۱۱

مغزی گلّهای
پژواک خشدا ِر صدای یکی ،در کاسهی تهی
ِ
ِ

انباشت انبو ِه نفرتِ بی صدا.
ِ
جوشان اضطراب.
غلغلهی
ِ

زخم سینهی دیگری
و تجربهی
ِ
خفقان خونابه و ِ

فرمان قاضیان.
نگا ِه سرازی ِر
ِ

مکرر
رگبا ِر تکرا ِر تجربهای ّ
			

سرنگونی ظلمی دیگر.
تصوی ِر
ِ

تلخ ما
در
ِ
تاریخ ِ
داالن ِ

سریال مسلسل!
بیهودگی این
و هجو ِم اندو ِه
ِ
ِ
آه از گرگ و گله ،وای از تاریخ و تکرار
۱۲

۱۰
هلهلهی ُتهیدستان در میدانچهی محصور
دهان کفتاران
یورش یکبارهی کف بر
ِ
ِ
موج ُسرب بر قلبهای مقهور
سر ری ِز ِ

ملعون دیروز از خود بود و خدابیامر ِز امروز از تو!
آنکه
ِ
زاللی ما زدی!
روسفید از گندابی است که تو بر
ِ
		
			

بر دفت ِر عشق ُمه ِر گناه و
بر ابلهی نا ِم وفا زدی

دل قرضْداران
آرام میگیرد ،بر
سطح خیابان ِ
ِ
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اشعاری از:

ابراهیم تنگسیری

گرسنهی کارم و تشنهی سایه
کسی کالهام را بُرد

۱
در این وادی

سراب سالماش گم شد.
و در
ِ
 غروب ثانیههای دلگیری داشت و منکاری یافتم
در سرگیجهی ناباوری

غریبانه

کسی عمرم را بُرد

در گرگ و میشی خلوت و ُپرخون
به دیاری در آمدم
همه گوش ماهی و شرجی.
خواب مسافرخانهای ُپر تخت
 در کفِ
غرق نفس بود و ساس
که ِ
در ُچرتی از خستگی
شبحی کفشام را بُرد
و در پیچاپیچ داالنها گم شد.

و در انبوه قراردادها گم شد
دردا و دریغ
نیست کس
ِدلَکم را ب ِ َب َرد

وادی سرقت و سرمایه.
از این ِ
(دی /۸۴/عسلویه)
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 -گفتند پیرانمان:

۲

یبُرد انسان)
( الماس را م 

لیکن بر این سکوی شناور دیدم
یبُرد انسان
پوالد را م 

۴

انسان را نان.

(تیر /۸۸/بندرعباس)

«طرحی از کارخانهی پلیاتیلن سنگین کرمانشاه»

بیستون بیزوال
ستی ِغ برفگی ِر
ِ
دو با ِز تی ْز پَر
در آسمان

۳
پارس جنوبی
میخشکانم خلیج را و

امواج ُپر نهیباش هم

و پلهها

که یکصد و ...

هزار تا

به قرص نان

دامان بیکراناش هم،
ِ

میسپارم به خاک درخت را و

سبزی ِ بیبدیلاش هم

من تشنهام به بَ ْن َزن*

(بهمن /۸۶کرمانشاه)

سایهی بیدریغاش هم،

من تشنهام به نفت

ما تشنهی دالریم

-------------------

*یکی از فراورده های گازی.
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