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ي األحواز
 
 خطة أمنية جديدة لمليشيا الحرس الثوري اإلرهابية ف

ي شمالي األحواز العميد حسن شاهواربور، وضع خطة   
جديدة أعلن قائد مليشيا الحرس الثوري اإلرهابية ف 

لدخول عنارص مليشيا الباسيج اإلرهابية إل األسواق، بذريعة متابعة تطبيق التباعد االجتماعي بي   

 .المواطني   

ي أي منطقة أخرى من 
ي األحواز، لم تطبق ف 

وأشار نشطاء أحوازيون إل أن خطة التباعد المزمع تنفيذها ف 

 منية النتشار المليشيات ، ومحاولة فرض سيطرةبقاع جغرافية إيران السياسية، ما يشي  إل األبعاد األ 

ي األحواز 
ة عىل كافة مناحي الحياة ف   .مباشر

ي 
ي مليشيا الحرس الثوري اإلرهابية ف 

ي مسؤول التنسيق ف 
ي وقت سابق كشف العقيد عبدالرضا حاجت 

وف 

ي 
ي تابع لمليشيا البسيج اإلرهابية شاركوا ف 

ي مقر عسكري وأمت 
عمليات الصحية شمالي األحواز أن ألف 

وس كورونا 45واألمنية واإلغاثية طوال  ي في 
 الفائتة من أزمة تفشر

ً
 .يوما

وقال ناشطون أحوازيون إن مليشيات الحرس الثوري والبسيج اإلرهابيتي   غدت هي السلطة الرسمية 

ي ظل غياب شبه تام للمؤسسات التابعة لحكومة االحتالل. وأضافوا أن ملي
ي األحواز ف 

شيات  لالحتالل ف 

 اخبار األحواز



3 

 

 بعد أزمة الفيضانات 
ً
ة خصوصا ي السنوات األخي 

الحرس الثوري والبسيج اإلرهابيتي   تعاظم دورهما ف 

ي عام 
 .2018المفتعلة ف 

ي األحواز العاصمة  ي حي الثورة غرب 
 لها ف 

ً
 جديدا

ً
ي سياق متصل افتتحت مليشيات البسيج اإلرهابية مقرا

وف 

يا الحرس الثوري اإلرهابية. وأطلقت مليشيا البسيج وذلك بحضور العميد حسن شاهواربور قائد مليش

ة ” عىل المقر. وشارك العقيد ويشي بور قائد قوات إمام حسي    اإلرهابية تسمية ” مركز المقاومة رقم عشر

ي األحياء الغربية من مدينة األحواز العاصمة
 .التابعة لمليشيا البسيج اإلرهابية والمسؤولة عن أمن ف 

 

 

ي األحواز 
 
 سلطات االحتالل تدشن مشاري    ع استيطانية جديدة ف

 

 

وع لبناء   ي تنفيذ مشر
ي شمالي األحواز. وجاء إعالن هذا   2724بدأت سلطات االحتالل ف 

وحدة استيطانية ف 

ي 
بية واإلسكان ف  ي ووزيري الي 

يعت  ي شمالي األحواز غالمرضا شر
ه حاكم االحتالل ف  ي اجتماع حض 

وع ف  المشر

 .لة االحتالل ومسؤولي   آخريندو 

ي  
بية والتعليم وستبت  ف  ي دائرة الي 

: “إن الوحدات السكنية خصصت لفئة المعلمي   وموظف  ي
يعت  وقال شر

وع، منح المعلمي   األحوازيي     أحد المعلمي   لقناة أحوازنا أن يشمل هذا المشر
المدن المستحدثة.” ونف 
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وع يقتض   أن هذا المشر
ً
عىل المعلمي   الوافدين من األقاليم الفارسية وحديث حاكم   وحدات سكنية، مؤكدا

ي المدن المستحدثة أي المستوطنات خي  داللة عىل ذلك
 .االحتالل عىل بناء هذه الوحدات ف 

ي بناء 
عت ف  ي جرون، إنها شر

ي السياق نفسه قالت لجنة تنظيم وإدارة السواحل التابعة لدولة االحتالل ف 
ف 

 وترفي  20
ً
 تجاريا

ً
ي جرون. وزعم القائمون عىل هذا الخطة أن المشاري    ع مركزا

 عىل طول الخط الساحىلي ف 
ً
هيا

لن تض  البئية ولن تلوث مياه البحر بيد أن ناشطون بيئيون أحوازيون كذبوا مزاعم سلطات االحتالل بعدم 

ار هذه المشاري    ع بالبيئة، مؤكدين أن مقاصد هذه المشاري    ع ربحية ولن يهتم القائمون عليه ار إرص  ا باألرص 

ي السنوات الماضية
 .الناتجة عنها مثلما حدث ف 

مليون دوالر  430تريليون ريال أي ما يعادل مليار و 60وعىل صعيد متصل خصصت سلطات االحتالل 

ي 
ي ف 

وع ” خليج فارس” للصناعات المعدنية االستيطاب  ي مشر
أمريكي إلنجاز ثالثة مشاري    ع جديدة ف 

لجديدة إنشاء محطة لتحلية المياه تنتج خمسة وثماني   ألف مي  مكعب جرون.وتشمل المشاري    ع الثالثة ا

 وإنشاء فندق كبي  وإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية تصل إل خمسمئة وخمسي   
ً
يوميا

 .ميغا واط

ي يناير سنة  
ي كانون الثاب 

ئ ف  ي أنشر
وع “خليج فارس” للصناعت المعدنية االستيطاب  ألف يذكر أن مشر

ي مدينة جرون، عىل مساحة تقدر بأكير من خمسة آالف هكتار. ويضم    غرب 
وتسعمئة وثمان وتسعي  

يت ومحطات تحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة  وع مصانع إلنتاج األلومينيوم والفوالذ وحمض الكي  المشر

 .الكهربائية وفنادق

 

 

ي األحوازقوات االحتالل تشن حملة 
 
 اعتقاالت عشوائية ف

ي مدينة األحواز العاصمة،   غرب 
ي حي العي  

شنت قوات االحتالل حملة مداهمات واعتقاالت عشوائية ف 

مساء يوم الثالثاء من األسبوع الجاري. وأسفرت حملة المداهمات عن اعتقال خمسة أشخاص، قالت 

، وقاسم ا ، وخليل الموسوي، مصادر خاصة لقناة أحوازنا إنهم : جعفر الصياحي ، ومجيد الهاشمي لنيشي

ات السيارات واآلليات العسكرية التابعة لقوات االحتالل  وعىلي شبيب الموسوي. أضافت أن عشر

ي عمليات اقتحام حي العي   ومداهمة منازل المعتقلي   
 .شاركت ف 

ي السياق نفسه أفادت مصادر حقوقية أحوازية لقناة أحوازنا باعتقال الناشط إسحاق  
كاظم محمد وف 

طة  ي مدينة السوس شمالي األحواز. وقالت إن عنارص مخابرات االحتالل تساندهم قوات الشر
ي ف  الكعت 

ل المعتقل واقتادوه إل وجهة مجهولة. وأضافت المصادر أن عنارص المخابرات صادروا  داهموا مي  

ي محتويات البيت
 .جميع هواتف أفراد أشته وأوراقهم الثبوتية وعبثوا ف 
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ي مدينة جرون، زاعمة 
طة االحتالل باعتقال شخص لم تكشف عن هويته ف  فت شر وعىل صعيد متصل اعي 

ي بيان 
ي المدينة، فحي   نف  ناشطون ما جاء ف 

وس كورونا ف  ي في 
أنه نشر معلومات مضللة عن حجم تفشر

طة االحتالل، مؤكدين أن سلطات االحتالل تعد أي معلومة تتناقض مع إحصاءات الرسمية  ي شر
الت 

 تصدرها مؤسسات االحتالل اإلعالمية، شائعة يجب محاسبة المسؤول عنها. 

 

 

ي جرون
 
 ف
ً
 جديدا

ً
ئ سدا  سلطات االحتالل تنش 

 

ي األحواز.  ي جنوب 
ي قضاء جرون ف 

ف  وع لبناء سد غابريك شر ي تنفيذ مشر
أعلنت سلطات االحتالل البدء ف 

 .مليار ريال، ومن المتوقع اكتماله بعد ثالث سنوات  3000وع وخصصت سلطات االحتالل لهذا المشر 

ي جرون أن السعة التخزينية للسد تبلغ مئتي   وسبعي   مليون مي  مكعب.  
كة المياه والّري ف  وكشفت شر

ي المناطق 
ات مدمرة عىل البيئة والزراعة ف  وع ستكون له تأثي  ي جرون إن هذا المشر

وقال ناشطون بيئيون ف 

 المجاورة ل
ا
ي من الجفاف وشحة المياه أصل

ي تعاب 
 .ه الت 
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ي السياق نفسه أعلنت سلطات االحتالل أنها أنجزت نحو 
ي ناحية 70ف 

وع بناء سد آرغون ف  % من مشر

ي أبوشهر ، عىلي محمدي أن السعة 
كة المياه ف  ي األحواز. وكشف مدير شر طلحة التابعة لقضاء توج جنوب 

  24يون مي  مكعب ومساحته تقدر بنحو مل 600التخزينية للسد تبلغ مليار و
ً
 .هكتارا

  

 إل أن دولة االحتالل خصصت موازنة 
ً
ا ي منتصف السنة المقبلة مشي 

وأضاف محمدي أن السد سيفتتح ف 

ي ظل معاناة مزارعي ناحية طلحة من  200قدرها 
ي هذا اإلعالن ف 

مليار ريال الستكمال بناء السد. ويأب 

ي الناحيةالجفاف وانخفاض منسوب مياه األ 
 .نهر ف 

 لتدمي  مدن وقرى األحوازيي   وقد  
ً
 طبيعيا

ً
وتستخدم سلطات االحتالل مشاري    ع إنشاء السدود سالحا

ي حدوث جائحة الفيضانات
 ف 
ً
 رئيسا

ً
ي العامي   الفائتي   أن السدود لعبت دورا

 .أثبتت الفيضانات المفتعلة ف 
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) )شوشتر  الخطاب األحوازي وموقفه من مدينة تستر

  صياحي عادل 

 

  

 

 :المقدمة

ي عربستان) الدسابلة، 
  تختص هذه الكتابة حول عالقة األحوازيي   العرب بثالثة مكونات قديمة ف 

ية، ي بحث سابق تحدثت عن مدينة دسبول القنيطرة، وهذه    البهبهانية(،  الشوسي 
الكتابة تتناول مدينة  وف 

ي إطار خطاب يأخذ قضية هذه 
، وما هو مهم كيفية تناول هذا الموضوع حت  يصب ف  تسي  أو شوشي 

ي محمل الجد، وأن ال يوصفون بخانة المستوطني   كما تروج له بعض األقالم، ألن 
المدن وسكانها ف 

، عليه أن يبي   موقف ه من هذه المكونات الغي  عربية الخطاب السياسي القادم بعد سقوط نظام الماللي

ي عربستان
ي نفس الوقت القديمة ف 

 .وف 

(الخطاب األحوازي وموقفه من مدينة  )شوشتر تستر  
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ي هذه األرض،  وهل كانت  روابط  
ية ضمن السكان القدماء ف  فهل الخطاب األحوازي يحسب الشوشي 

ي هذا البحث
ية،  هذا ما سنبحثه ف  ية، ومن هم الشوشي   .إجتماعية تاريخية بي   العرب والتسي 

١-) )شوشي   مدينة تسي 

ي عربستان األحواز، تبلغ مساحة كل هذه المدينة مع ضواحيها   
كم وتبعد ٣٥٣٨من أهم المدن الشمالية ف 

  كم عن مدينة دسبول القنيطرة  ٦٠عن المدن التالية: 

  كم عن  گتوند٣٠

 كم عن مسي  مسجد سليمان ١٥

 (١عن مدينة األحواز) ٨٥

ركزية القورية) گوریه(، ومدينة  گتوند، لکن بعد مدينة تسي  كانت تتشكل من المدينة ذاتها والشعيبية بم

 .تقلصت مساحتها ٢٠٠٤التقسیمات اإلدارية الجديدة عام 

 :وحاليا تحد هذه المدينة المدن

 األحواز العاصمة -

 دسبول القنيطرة -

 گتوند  -

 جحر السبع)هفتگل( -

  مسجد سلیمان -

 السوس)شوش( -

 

ي إيران ال يعلن عنها بصورةو 
ي ف 
ي تقطنها القوميات  بما أن التعداد السكاب 

ي المدن الت 
صحيحة خاصة ف 

  (٢ألف. ) ٢٠٠يبلغ حوالي  ٢٠١٦المتنوعة فأن تعداد سكان هذه المقاطعة لعام 

 :مدينة تسي  تنقسم ال ثالثة أحياء

ي  -
  حي ُبليت 

ق نهر گرگر -   حي شر

  حي شطيط -

 

يشابه المدن القديمة مثل دمشق يث كأنها وسط جزيرة، يحدها نهر  گرگر و شطيط و داريون. طابعها ح

)موگه(،  قية المعروفة بنعمة خانه أو موقهي وت وبغداد والمحمرة وعبادان، فتنقسم إل األحياء الشر وبي 

 .واألحياء الغربية تسم حيدر خانه أو كهواز
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ي گتوند ويمر من مضيق كوشك ويردم  
يبدأ نهر كارون من علياء جبال زاغروس ويدخل هضبة عقيىلي ف 

ي مدينة تسي  ال نهر گرگر أو مشقان )يقال صخ
ة عظيمة بنيت عليها تسي  القديمة وينقسم كارون ف  رة كبي 

(، و نهر شطيط و نهر داريون، ويتم  تقسيم هذه األنهر بواسطة سد أسمه  أنه محفور وليس مجرى طبيعي

ي شطيط وگرگر ف  بند 
ان، وبعد مرور هذه األنهر من مدينة تسي  يلتف  قي  ویشکالن مرة ثانية نهر بند مي  

 .كارون العظيم

ة خارجة عن اختصاص هذا المقال، وكان لها  ي كثي 
، ومن أهم  ٦تسمية هذه المدينة لها معاب 

ً
أبواب قديما

 :معالمها

 قلعة سالسل -

 شالالت تسي   -

ان -  سد مي  

 (٣األسواق القديمة) -

 

 تسي  مدينة المهن والتجارة-٢

 :مدينة تسي  كانوا ومازالوا أصحاب مهن يدوية مثلكعادة المدن القديمة فأن سكان 

 خياطة العباءات -

 حياكة السجاد -

 ندافه -

  حياكة الحرير -

لية وما يحتاجه أهل القرى من أدوات زراعيةو  - ي المي  
 .الصنائع الخزفية واألواب 

 

ية  -٣ ية أو الشوشي   أصول التسي 

 :يقول الباحث موس سيادت 

ية هم ال " ذين جاء بهم الساسانيون من مدن ميافارقي   و آمد و سكنوا القنيطرة الظاهر أن أصول الشوشي 

دسبول و تسي  وأرجان بهبهان، وهؤالء من أصول شيانية آرامية ولغتهم نسطورية وشيانية وكان يبلغ 

 (٤ألف.) ٧٠تعدادهم 

ي  :كذلك يروي محمد أمام الشوشي 

 (٥حرير والسجاد)شابور ذو األكتاف أب  بهم من بالد الروم بغية خياطة ال
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ي تصل إل آالف السني   ليسوا أهل حرب وغزو بل    
سكان هذه المدينة منذ نشأتها عىل هذه األرض و الت 

ي عربستان مثل القنيطرة دسبول و تسي  وأرجان 
أهل مدينة وتجارة ومهن،وهذا طابع المدن القديمة ف 

 .بهبهان

ية، باإلضافة ال أصولهم الشيانية فأن التأثي  ويمكن أن نضيف مكونات أخرى أثرت عىل تكوينة التسي   

 :المباشر من الذين حكموا هذه البلدة منذ أقدم العصور إل اآلن يمكن عد المكونات التالية

  الحكام من أصول جورجية ) گرجستان( والة هذه البلدة زمن الصفوية،عائلة واخشتخون الجورجية-

 السيطرة العربية منذ الفتوحات-

 ة المشعشعية حكام الحويزة عربستانالسيطر -

 األفشارية زمن نادر شاه-

  القاجار-

ي تقطن بالقرب من هذه المدينة-
ي لهذه المدينة و وفرة القرى العربية والقبائل الت   الجوار العرب 

ي شمال عربستان زمن إماراتهم-
 السيطرة آلل كثي  ف 

  جوار القبائل اللرية والبختيارية-

ي 
ين والدولة الحديثة ف    إيران أوائل قرن العشر

 .كل هذا الخليط أثر عىل  هذه المدينة، لكنها حافظت عىل طابعها القديم بالرغم من كل هذه المؤثرات

 

 أحياء مدينة تست -٤

 :ومن الجدير أن نذكر أحياء هذه المدينة

 :أحياء نعمت خانه أو دستوا

  موكه -

  سيد صالح -

  دكان سيد -

 سيد محمد شاه -

 :أحياء حيدر خانهو 

  عبونو -

 شاه زيد -

 سيد قاسم -

 قبىل -
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اعات.)   (٦و بي   الحيدر خانه ونعمت خانه كانت اختالفات شديدة تصل إل حد الي  

ي تسم بباب الحارة  
ي األحواز  تذكرنا  بالمسلسالت الشامية الت 

ي شكلها أبناء الشام ف 
فطابع المدن الت 

 .زعاماتها

 أن 
ً
ي غمرتها الخطابات األيديولوجية والضاعات ومن المهم جدا

نستكشف الجديد من هذه المدينة، الت 

ي األحوازي إجتماعيا، حيث وصل األمر إل حد القطيعة  القومية، و ظلت بعيدة عن إهتمام اإلنسان العرب 

 .وتارة العداوة المتبادلة بي   كل األطراف

 

 كتاب تذكرة شوشي   -٥

ى،  كل فصل فيه  الكتاب الهام الذي يعكس سيس  يلوجية المدينة هي تذكرة شوشي  لنعمة هللا الشوشي 

 مما يفتح المجال للباحث من  بناء تحليل اجتماعي لبنية هذه المدينة القديمة ومكانتها 
ً
ا  كبي 

ً
 تاريخيا

ً
شدا

ين  .التاريخية حت  بدايات قرن العشر

ي الفصل العاشر 
 :ف 

)السلطان محمد بن ف  الح،السلطان المحسن الخ(يذكر سيطرة المشعشعي  

 :الفصل الثالث عشر 

كس والجورجيون  . يشد صاحب التذكرة السيطرة األفشارية عىل تسي  ويليها الشر

 :فصل السابع عشر 

 وثقافيا وذاع صيتها  
ً
ي أرتبطت عي  المذهب الشيعي بمدينة تسي  و وسعت من إزدهارها علميا

المدن الت 

، ا ي
ألحساء، الهور،النجف،البضة،بندر عي  حضور علماء هذه المدينة ف 

از،أصفهان ون(،الحويزة،شي   .عباس)جمي 

ي تم ذكرها
 :ومن أهم الشخصيات الت 

ي  -
  سيد هاشم األحسابئ

  شيخ عبدالعىلي الحويزي -

زا الجزائري -   سيد مي 

 

ونف   :صل الثالث  العشر

ي التذكرة حركة طهماسب قىلي خان من تسي  إل
 :كذلك يذكر ف 

  بالد الفيىلي  -

  جيالن -
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  آذربيجان -

  خراسان -

  فارس -

 أصفهان -

ة دسبول -  القنيطي 

 الهند -

 بغداد -

 

 لفصل الثالث والثالثونا

ي بهذه البلدة.)
 وهذا يبي   الحراك الفلسف 

ي مدينة تسي 
ي تمثل  أخوان الصفا ف 

 (٧المدرسة الت 

ي لها تأثي  عىل تكوينة هذه المدينة هم من
 :السادات والبد من اإلضافة أن الكثي  من العوائل الت 

ي  -
  مرعشر

  إبراهيمي  -

)المعروفون بسادات گوشه( -  كالني 

 جزائري -

ي  -
 سادات قاض 

ية.)و  حة والشيوخ والعلماء من أصول تسي   (٨الكثي  من األرص 

 

ية(-٦ ية)تسي   عالقة العرب بالشوشي 

ي شمال عربستان قديم قدم الحضارة وهم من بناة  أسس هذه األرض وحضارتها، ريف 
ي ف  الوجود العرب 

معظم سكانه عرب وحينما نذكر أن سكانها عرب ليس من باب تأكيد عروبة األرض ألن هذا الباب  تسي  

،بل نريد أن نبي   العالقة بي   العرب 
ً
 وسياسيا

ً
 وتاريخيا

ً
حول هوية أصحاب الوطن حتمية اليقي   جغرافيا

ية ي أرضهم مع الشوشي 
ية ف   .الذين هم األكير

  

ي هذه المنطقة
 :الواسعة بعض القرى العربية ف 

ي تسكنها قبيلة كعب -
 القرى الت 

 القرى التابعة آلل كثي   -

 ١،٢ابو قريوه  -

 ١،٢،٣جويس  -

  مريوش -
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  قورية -

)گامیش آباد( -  حي التفكي 

 عرب حسن -

 عرب أسد -

  يشان -

ي  -
  سخ 

  عيله -

  مقرنات -

  زويه -

 دار خزينة -

  اشليلية -

ي تحيط بمدينة تسي  من كل جانبو 
ات القرى األخرى الت   .عشر

 

ي أواسط العرب الذين مرتبطي   بالسوق والمعامالت الرابط  
ية نجده ف  اإلجتماعي بي   العرب والشوشي 

ي حيث  ، حيث يعرفون لهجتهم وطريقة تكلمهم،أيضا نجدها عند التسي  واإلرتباط اليومي مع سكان تسي 

 .الكثي  منهم يتكلم العربية وهذا يبي   مدى التأثي  المتقابل

 حينما سيطرت اإل 
ً
 وشماال، راعت هذه األشة الحاكمة وتاريخيا

ً
مارة المشعشعية عىل كل عربستان جنوبا

، خاصة أثناء حكم السلطان  مت شعائر المذهب الشيعي ية وحفظت لهم مذهبهم وأحي  ثقافة الشوشي 

ي الفصل العاشر من تذكرة شوشي  
 .المحسن المشعشعي كما ذكرت ف 

 تروي عن عالقة إمارة آل كثي     كذلك الفصل الرابع والثالثون والخامس والثالثون
من كتاب تذكرة شوشي 

ي المدن الشمالية والعالقات الوطيدة مع وجهاء مدينة تسي  والوقوف معهم و دعم هذه المدينة
 .ف 

وعىل أغلب الظن كانت هذه العالقات عالقة دفاعية من قبل آل كثي  لحماية المدن الشمالية التجارية 

 .ائل العربية والبختيارية واللريةوالمهنية من خطر غزوات القب

قبل ختام هذا البحث، يجب القول أن مدينة تسي  فقدت مكانتها التجارية والثقافية لعدة أسباب سنذكرها 

ية إل العراق والهند والمدن األحوازية  .مما أدى إل هجرة الكثي  من الشوشي 

ي أفول نجم المدينة
 :أهم األسباب ف 

ي ك
ائب الثقيلة الت  ي كارون لألنجلي   بمركزية مدينة األحواز الض 

انت تجت  زمن القاجار،إعطاء حق التجارة ف 

 .)األهواز(، اكتشاف النفط،عدم وصول سكك الحديد إل هذه المدينة مما جعلها شبه ساكنة تجاريا
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 :الخاتمة

ي ختام هذا البحث يمكن تلخيص الرأي السياسي والواقعي الذي يبحث عن زوايا صامتة من 
العالقات ف 

ي 
ية،  و الت  تها السكون بي   العرب والتسي 

ي إعي 
   التاريخية واإلجتماعية الت 

 .يجب أن ترجع إل سابق عهدها

 :وأقول

ية، وهذا واقع يجب  ي المدينة ليسوا عرب بل شوشي 
هذه المدينة عربستانية لكن سكانها الذين يعيشون ف 

ي ويبنون خطواتهم السياسية لما بعد أن يدرك من قبل كافة الذين يعملون عىل إسقاط الن
ظام اإليراب 

كيبة  ية ضمن مشاريعهم السياسية والنظر إليهم كجزء من الي  السقوط، فالبد من وضع هؤالء التسي 

 .القادمة لعربستان

ي عربستان خاصة أولئك الذين 
 يساعد الجهات المعنية بكيفية التعامل مع غي  العرب ف 

ً
هذا التحليل نظريا

ي ضمن جغرافية األحوازلهم قدمة 
ي الوجود الحقيف 

 .ف 

 

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

،دانا،فرحان دهقاب  ١)   ( شبكه اطالع رساب 

 (ويكبيديا، شهرستان شوشي  ٢)

 (شوشي  شهرى در استان خوزستان،ويكيبيديا ٣)

 خوزستان،آنزان،تهران(موس سيادت،تاري    خ جغرافياى عرب ٤)

ى،تاري    خ جغرافياى خوزستان٥)  (محمد عىل شوشي 

 ( مسعود ول عرب،تحوالت سياس اجتماعي شوشي  در عض قاجاريه، پرتال جامعه سياس٦)

ى،تذكره شوشي  ٧)   (نعمت هللا الشوشي 

(٨ ،  blogfa.com( شهر شوشي 
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ي االهوازي؟ ي عن كاهل الشعب العرب 
اح االضطهاد القومي والطبقر

 متر يت  

 باحث و کاتب اهوازي جابر احمد 

 المصدر: حوار المتمدن

 

ي االول من ايار من كل عام بعيد الطبقة العاملة، هذا العيد الذي اصبح تقليدا  
تحتفل شغيلة العالم ف 

اقة  ي كافة انحاء المعمورة، متضامني   فيما بينهم، متطلعي   ال ايجاد غد اكير اشر
يحتفل فيه عمال العالم ف 

ي 
، واالطالع عىل النشئة االول المناسبة البد لنا من وقفة مع العمال العرب االهو  هذهوعدال، وف  ازيي  

تهم وعىل  ي مرت بها مسي 
ي لنضاالتهم، وكذلك عىل حاالت المد والجذر الت 

لتكوينهم وعىل الدور التاريخ 

، االمر الذي جعل نضالهم   الذي يعانونه عىل يد حكام ايران نتيجة االضطهاد القومي
المعاناة والتميي  

، ومن ا ج بالنضال القومي
ي يمي  

 . جل التحرر وحق تقرير المصي  الطبف 

 : تمهيد

لعل من اهم نتائج الحرب العالمية األول اعادة تقسيم العالم من قبل الضوراي االستعمارين واالستيالء 

ات ومقدرات الشعوب، ونهبها وابقاء البلدان المستعمرة متخلفة اقتصاديا واجتماعيا، وضمن  عىل خي 

ي عن كاهل 
اح االضطهاد القومي والطبقر

ي االهوازي؟متر يت   الشعب العرب   
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ي كانت ذراعها تمتد  -عربستان  –هواز دائرة هذا التقسيم وقعت بالدنا اال
، الت  ي

يطاب  تحت دائرة النفوذ الي 

ي الشمال
ي من الجنوب حت  اخر نقطة من الحدود االيرانية ف 

 . ال العمق االيراب 

ي ظل العالقات ما قبل االقطاعية واالقطاعية وكانت 
ين بلدا يعيش ف  ي مطلع القرن العشر

كانت ايران ف 

ي طور عالقات االنتاج الرأسمال
ي عهد نارص الدين الشاه  ية ف 

التكوين، ومع تطور هذه العالقات حدثت ف 

ات من بينها تشجيع االصالحات و تطوير النظام التعليمي   ، ومنع االتجار بالرقيق، واإلداريجملة من التغي 

ي المدن االيرانية الرئيسية من ايران عىل ال
غاء وتشجيع المنتجات الزراعية الحديثة، وعمل وخاصة ف 

سست أ ة كالتعذيب، العقاب بدفن المجرمي   احياء و بقطع اليدي واالرجل، كما یالعقوبات التقليد

ي 
السجون وتم تشكيل مجلس للتشاور تحت اسم مجلس المصلحة، وكذلك تشكيل مجالس للتجار ف 

ي العأ المدن الرئيسية و 
ي السياسة وحض مهمتهم ف 

بادة وض حكام الواليات بعدم تدخل رجال الدين ف 

يز، ارومية، ي كل، من تي 
ي والمطابع ف 

عية، وامر بتاسس المشاف  طهران وهمدان اضافة   وتدريس االمور الشر

ل فرنسا لمواصلة تعليمهم هناك، كما جاءت إرسل اربعي   من متخرجيها  أ ال ذلك قام بتوسيع دار الفنون و 

ا واقعيا لهذه   اإلصالحات. حركة الدستور تعبي 

ي 
ي عن إذلك العهد تعيش شبه مستقلة عن وكانت عربستان ف 

يران او يمكن القول انها تتمتع باسقالل ذاب 

ي كان تواجدها الدولة اإل 
ائب ال الدولة المركزية الت  يرانية محافظة عىل هذا االستقالل من خالل دفع الض 

ي عربستان انذاك اليذكر او ضعيف للغاية حت  ان سلطتها وحسب تعبي  الوزير المفوض الس
ي ف 

يطاب  امي الي 

 . كانت التتجاوز خارج العاصمة

ي العهد 
وحسب تاري    خ ) بانصد ساله خوزستان ( خمسمائة عام من تاري    خ عربستان كانت عربستان ف 

ة والقسم اآلخر وان  القاجاري تنقسم ال قسمي   القسم االعظم منها تحت سيطرة الشيخ خزعل مباشر

ي نه
ة. كان والته يعينون من طهران اال انهم ف  راجع تاري    خ )اية المطاف يخضعون ال امرة الشيخ مباشر

  (228کشوي بانصد ساله عربستان ، احمد  

ي الواقعة بدءا من هنديجان حت  اودية بشتكوه ومن جوار شط العرب حت  شوشي  وكانت جميع األ 
راض 

لصفوي لم يتمتع  ودزسبول، واقعة تحت سيادة الشيخ خزعل .. ويمكن القول انه منذ عهد شاه اسماعيل ا

ي عربستان احد بهذه العظمة والقوة والجاه. نفس المصدر السابق ن صن 
 . 228ف 

ي عربستان 
 : االهواز-البديات االول لتكوين الطبقة العاملة العربية ف 

ي عربستان خصوصا 
ي ايران عموما والطبقة العاملة ف 

انطالقا مما ورد يمكن القول ان الطبقة العاملة ف 

ي اشد الظروف تكونت نوات
ي وتعاب 

ها االول مع تطور التجارة ونشوء الصناعة، وكان دورها انذاك هامشر

ومع تطور المجتمع، والنمو المضطرد لعالقات االنتاج الرأسمالية زاد الطلب عىل العمل المأجور،   . قساوة

 . مما ترك اثرفيما بعد عىل وضع الطبقة العاملة من الناحيتي   الكمية والكيفية

ول واستخراجه تكونت النواة االول للطبقة العاملة العربية االهوازية، فقد بلغ حجم وباك تشاف البي 

ينات مايقارب ال   ي هذا القطاع اوائل العشر
ي اوائل الثالثينات ال    20العاملي   ف 

الف   31الف عامل، ازداد ف 

ي ايران هي االخرى  عامل باالضافة ال جمهرة من الموظفي   والمستخدمي   العرب كما ان الطبقة
العاملة ف 

ة خاصة  ي تاسست مشاغل ومعامل صغي 
شهدت ازدياد مضطرد فخالل الثالثينات من القرن الماض 
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عامال وبلغ حجم الطبقة العاملة   30لصناعة االحذية والنجارة والخياطة تضم كل واحدة منها مايقارب ال  

ي عربستان وعموم وايران انذاك مايقارب 
ة   10ل منهم  الف عام  170ل 1ف  ي المعامل الصغي 

آالف عامل ف 

ي الشمال  2500الجديدة 
ي صيد االسماك ف 

ي السكك الحديدية  9000ف 
ي مناجم الفحم  4000عامل ف 

ف 

ئ وعدد كبي  يعملون كعمال 4000
ي المواب 

ي البناء ويمكن القول انه قد ولدت طبقة  ف 
مؤقتي   وميامي   ف 

وزمند واخرون، ص  راجع ايران ميان دوانقالب)عاملة جديدة.    (134، يروند ابراهيميان، ترجمة فاضل في 

. 

ي عدة مدن، اال انه 4وان كانت هذه الطبقة العاملة تشكل اقل من 
% من حجم مجموع قوة العمل، ف 

ي طهران، 75بموازاتها كانت توجد الطبقة العاملة التقليدية، ان 
ى كانت موجودة ف  % من المعامل الكي 

يز، اصفهان، جيال ي طهران هناك  تي 
ي    64ن ومازندران، و ف 

وحدة انتاجية والغالبة   62الف عامل يعملون ف 

يز يوجد  ي تي 
ي اما اصفهان،  18العظم من هذه المصانع تستخدم العمل اليدوي، وف  معمل انتاح 

ي 11ومنجسي  ايران تضم 
ي مجال  9الف عامل ف 

معامل للنسيج اضافة ال ذلك فقد بلغ عدد العاملي   ف 

ي خوزستان )عربستان    النفط
ي مصفاة نفط عبادان لوحدها   16االهواز( انذاك مايقارب ال    –ف 

الف عامل ف 

ول.  4800و  ي مجال حفر ابار البي 
 .(135نفس المصدر السابق، ص )عامل اخر ف 

، قد اجتذب ال ميدان العمل من مختلف المناطق الريفية  ان هذا الجيل الجديد من العمال الصناعيي  

ي اجري عام واستناد 
ي طهران قدموا من 14تبي   ان  1956ا ال اول احصاء وطت 

% من العمال العاملي   ف 

% من كرمانشاه،   10% من مازندران  10% من جيالن،  19% من آذربايجان ،23المناطق الريفية المجاورة  

ي مراكز ا2% من خوزستان ) عربستان ( و4% من خراسان، 6% من اصفهان، 9
لنفط % من فارس. اما ف 

ي 
ي ابشع صوره عندما ضيق النظام االيراب 

ي مدينة عبادان فقد تجىل االضطهاد القومي ف 
ي االهواز والسيما ف 

ف 

الخناق عىل العمال العرب ، وذلك من خالل تشجيع العمالة الوافدة من المدن االيرانية فاستنادا ال نفس 

ي مصف
، 77اة النفط مايقارب  االحصاء بلغ حجم العمالة الوافدة ال عبادان للعمل ف  % من مجموع العاملي  

% 2% من اهل جيالن و2% من اهل كرمان، و3% من اهل فارس  22% منهم جاؤا من اصفهان ويزد و  36

% 23من اهل اذربيجان، اما نسبة العاملي   المحليي   الذين الغالبيتة العظم منهم من العرب فقد شكلت  

ي هذه المصفاة. 
 (. 135 نفس المصدر السابق، ص) من حجم الطبقة العاملة ف 

 : جانب من نضاالت الطبقة العاملة االهوازية

ي عهد رضا من شت  انواع الظلم واالضطهاد، ويمكن القول ان االضطهاد 
عانت الطبقة العاملة الصناعية ف 

ي مستويات االجور، زيادة ساعات العمل ، وظروف العمل الصعبة، والتحكم 
ي تدب 

ي تلك المرحلة تمثل ف 
ف 

، وعدم وجود بيو  ائب الباهضة، فقدان التامي   الصخي ت تليق بالعمال حت  بمصي  العمال، وفرض الض 

ي مجال الصناعة عىل "انها 
ان احد السياح االوروبي   وصف اوضاع الطبقة العاملة وخاصة تلك العاملة ف 

اشبه بالعبودية" ان كل هذه الظروف اوجدت استياءا متعاظما لدى الصناعيي   وبما ان النقابات 

ي عهد رضا شاه وذلك عام 
ذلك انتقلت ال الشية، مما اثر سلبا ل 1926واالتحادات العمالية قد منعت ف 

ي االول من مايو عام 
ابات العمالية وف  ب 1929عىل االرص  ي 11ارص 

ي القطاع النفطي ف 
الف من العاملي   ف 

عربستان من اجل زيادة االجور، وتحديد ساعات العمل بثمان ساعات، واالستفادة من العطلة السنوية 

اف ب ي عبادان قد بأجور وايجاد السكن الالئق، واالعي 
كة النفط ف  عية التنظيمات العمالية، وان كانت شر شر
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يطانية ارسلت سفنها الحربية  استجابت لبعض مطاليب العمال المتمثلة بتحسي   االجور اال ان البحرية الي 

عامل وب  هذه المناسبة ارسل وزير   500ال عبادان، كما قامت السلطات االمنية االيرانية باعتقال اكير من 

ية بريطانية رسالة ال الشاه يشكره فيها رسميا عىل "التحرك الشي    ع والفعال للقضاء عىل تحرك خارج

ي السجن حت  عام 
اب ف  ي خمسة من قادة هذا االرص 

نفس المصدر السابق، ص، ). 1941العمال"لقد بف 

147). 

ي الحقيقة اليمكننا فصل نضال الطبقة العاملة االهوازية عن نضال بقية القوميات  
االيرانية المضطهدة، ف 

فقد لجأ نظام رضا شاه ال اعتماد العنف كوسيلة وحيدة لمواحهة المعارضة الطبقية والقومية حت  ان 

الكثي  من المفكرين االوروبي   كانوا يعتقدون، انه اما ان يستمر القمع او تتم االطاحة بالنظام الن النضاالت 

موية تعم كل ارجاء البالد، اال ان هذه االفكار قد انتهت بعد االجتماعية اجال ام عاجال ستؤدي ال ثورة د 

يطانيي   والروس عام   . 1941احتالل ايران من قبل الي 

ي   : فقدان التنظيم الطليعي العرب 

ي عام 
 " دع الشيخ عبد هللا ال تشكيل لجنة اسمها "لجنة الدفاع عن عربستان 1946ف 

ي االهوازي، وحاولت وكان من بي   اهدافها لفت انتباه الرأي ال عام والمحافل الدولية ال قضية الشعب العرب 

ول، وقد حذى حذوها فيما بعد حزب  ي حقل البي 
هذه اللجنة ان تقوي اورصاها مع العاملي   العرب ف 

نامج الذي طرحه  السعادة نا شطا بي   صفوف العمال والكسبة وصغار التجار اال اننا نالحظ و من خالل الي 

ي تثقيف الجماهي  الحزب، ان ال
ي قيادة نضال الطبقة العامل العربية واقتض دوره ف 

 حزب لم يكن جادا ف 

بحقوقها القومية ولم ينتبه ال اهمية الحقوق الطبقية اوالنضاالت المطلبية للعمال العرب كما ان حزب 

ي هو االخران لم يولي اهتماما بتنظيم الطبقة العاملة وقيادة نضاالتها  المطلبية، ومقارنة مع   االتحاد العرب 

ة نشاط الحزاب غي  عربية مثل   ذلك، شهدت منطقتنا  ولية وفيها طبقة عمالية كبي 
بحكم كونها منطقة بي 

تنظيم حزب التوده، والمجلس المركزي للنقابات العمالية، والذي طور اعماله من خالل تشكيل مجلس 

ي االول من اوسع واشمل اطلق عليه اسم المجلس المركزي الموحد للنقا
 1946من عام أيار بات، وف 

ك فيها  ات عمالية ضخمة اشي  لمان 80شهدت مدينة عبادان مسي  الف عامل ولقد رصح احد اعضاء الي 

ي من حزب العمال بعد عودته من سفره ال عربستان قائال: " ... انها قوة عمالية وصناعية ضخمة 
يطاب  الي 

الع راجع موجز االوضاع السياسية للكاتب ، منشور عىل موقع يجب ان نوليها اهتمامنا ( لمزيد من االط

 . دراسات االهواز

 

ال وقوع الطبقة العاملة   ادى فقدان الحزب الطليعي وعدم وجود نقابات او تنظيمات نقابية عربية خاصة

 الدعوة ال النضال القومي الخالص من جهة كما كانت تطرحه االحزاب العرب
ية و العربية االهوازية بي  

ي الخالص، كما كان يطرحه حزب التودة والنقابات المؤيدة له داخل عربستان من جهة 
النضال الطبف 

ي زيادة االجور وتحسي   
ي الوقت الذي تبت  فيه مطاليب العمال ف 

اخرى، ومن المؤسف ان حزب التودة ف 

ب من اضطهاد قومي عىل يد ظروف العمل، لم يولي المسألة القومية اهتمامه ولم ينتبه ال ما يعانيه العر 
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كات االجنبية وبفصل  نظام رضا شاه. ال بل اهم من ذلك كان يتهم االحزاب القومية بالعمالة ال الشر

 . عربستان عن ايران

لقد استطاع حزب التودة انذاك كسب ود وعطف الجماهي  العمالية المهاجرة من القبائل البختيارية  

ي 
ي يرفند  والقشقائية واللرية وعرب خمسة، ف 

ي كسب ود العمال العرب، ويعزو الكاتب االيراب 
حي   فشل ف 

 : ابراهيميان هذا الفشل ال ثالث عوامل وهذه العوامل هي 

ي مناطق 
اوال: ان العمال العرب عىل عكس عمال القشقاي، وعرب خمسة و البختيارين، ظلوا يعيشون ف 

" و "و  ي
ي لدى اللر  "الخان" ) و  القلنتاز"سكناهم، بينما خرج االخرون عن نطاق سلطة "القاض 

القاض 

واالكراد والقلنتاز لدى االتراك القشقائيي   والخان لدى البختياريي   كلها اسماء لشيوخهم او اقطاعييهم ( 

، بينما  ي العرب يعيشون تحت رحمة زعماء القبائل العربية، فحافظوا عىل صالة القرب 
عندهم بينما بف 

 . ه الروابط الهرميةهرب االخرون ولو مؤقتا من هذ

ي مراكز النفط يتم بشكل افرادي، بل عىل شكل فرق انشاء يقودها 
ثانيا: لم يكن التعاقد مع العمال العرب ف 

مقاولي   عرب لحسابهم الخاص، وكان الغالبية العظم من هؤالء المقاولي   من زعماء القبائل، وظل العمال 

تقاضون اجرا "مقطوع" او كعمال مياومي   لذلك لم العرب معتمدين عىل المقاولي   الشيوخ العرب ي

يشاطروا الغالبية العظم من عمال النفط االخرين االهتمام بتحسي   ظروف العمل وزيادة االجور وخفض 

 . ساعات العمل

ثالثا: كانت هناك دوافع سياسية واقتصادية واجتماعية لدى الزعماء العرب ) االهوازيي   ( تجعلهم 

 . ات والنقابات والتنظيمات المؤيدة لحزب تودهيناهضون االتحاد 

ي اوخر عام 
تم حل المجلس المركزي للنقابات، وحل محله منظمتان متنافستان هما االتحاد  1947وف 

الفيدرالي لنقابات العمال االيرانيي   والمجلس المركزي التحاد العمال والفالحي   كما شهدت المنطقة والدة 

ي وجه تنظيمي   عماليي   هما 
ول وبدأ يستقطبان العمال ويقفان ف  اتحاد عمال عربستان واتحاد عمال البي 

ي نضال 
منظمات حزب التودة العمالية، لمزيد من االطالع راجع يرفند ابراهيميان عوامل الضعف والقوة ف 

 . الطبقة العاملة االيرانية و ايران ميان دوانقالب

ي 
ي عموم ايران ف 

عهد الشاه االبن قد تطورات من حيث الكم والكيف، وتنام  ورغم ان الطبقة العاملة ف 

ي 
ى كمعامل الصلب والحديد و مصاف  ي المعامل الكي 

عددها بشكل مضطرد وتمركزت بشكل مكثف ف 

ي والسكك الحديدية
ول، والتنقيب عنه ومعامل صنع السيارات ومعامل االسمنت والمواب   و المطارات  البي 

ها من الموسسات ي والسياسي تراجع بعد قسوة  والمناجم وغي  كات الحكومية اال ان نشاطها المطلت  والشر

القمع الذي مارسه بحقها النظام الشاهنشاهي وعندم حلت الساعة الحاسمة واندلعت الثورة كان العمال 

ي هو الذي عجل باسقاط 
كة النفط وعمال المواب  اب عمال شر ، حيث يعلم الجميع ان ارص  اول المنتفضي  

 . هلويالنظام الب

وبفعل تطور عالقات االنتاج الرأسمالية وتدفق رؤوس االموال االيرانية ال الريف االهوازي نشأة فئات من 

ي مجال االنتاج الزراعي وهذه الفئة من العمال العرب محرومة من ابسط حقوقها 
العمال الزراعيي   يعملون ف 

 . لتقاعد او التعويض عن االصاباتالقانونية بما فيها االجر العادل وتحديد ساعات العمل، وا
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ي طبقتنا العاملة العربية االهوازية اليوم من مطرقة االضطهاد القومي من جهة وسندان االضطهاد 
وتعاب 

ي المدن العربية ال اعىل مستويات لها منذ اربعي   عاما 
ي من جهة اخرى ووصلت معدالت البطالة ف 

الطبف 

ي منطقة عربستان
ة الواقعة بي   مارس  –االهواز  – فقد بلغ حجم البطالة ف 

ي الفي 
 2001ومارس  1999ف 

لمزيد من ) . عربستان المرتبة الثانية بعد كرمانشاه -% وتحتل مقاطعة االهواز  46% ال 21ال مايقارب 

ي ايران، ليوسف عزيزي، ترجمة الكاتب،
 (. االطالع راجع التنمية والمسألة القومية ف 

ي االرقام المتوف 
ي المدن االهوازية ذات االغلبية العربية وقارناها مع المدن ذات االغلبية ولو دققنا ف 

رة لدينا ف 

، فعىل سبيل المثال بلغ  ي
الفارسية ندرك بو ضوح مانعنيه من االضطهاد القومي المقرون باالضطهاد الطبف 

ي مدينة دسبول وهي مدينة تقطنها غالبية غي  عربية بلغ حجم البطالة
فيها عام  حجم معدل البطالة ف 

ي مدينة عبادان والمحمرة ذات االغلبية العربية بلغ عىل 7مايقارب  2001
ي حي   بلغ هذا المعدل ف 

% ف 

ي اشغال الوظائف الحكومية ايضا فمن بي    50%و  31التوالي  
 25%. كما تتجىل سياسة االضطهاد القومي ف 

ي مقاطعة عربستان هناك هناك  
% وتصل 5يد العرب اي اقل من  مناصب منها ب  3-2منصبا حكوميا هاما ف 

ي مدينة االهواز العاصمة بي    
ي ان  15% ال  10هذه النسبة ف 

% من السكان العرب يشغلون   66% وهذا يعت 

ك الباب مفتوحا عىل مضعيه لكي يتحكم كبار الموظفي   من 5اقل من  % من المناصب الرئيسية، مما يي 

ي توظيف وتشغيل العمال العرب، وهذا يذكر 
نا ايضا بتشي    ح اآلآلف من العمال العرب العاملي   الفرس ف 

ي منتصف الستينات واالستغناء عنهم بعمال فرس االمر الذي نتج عنه احالل الفقر 
ي مجال النفط ف 

ف 

 . والفاقه باآلآلف من العمال وعوائلهم

ابات العمالية تطالب بتحس ي   وشهدت االهواز خالل العقدين الماضيي   عدد من المظاهرات واالرص 

ها من الممارسات  ي دفع رواتب العمال ومستحقاتهم والتشي    ح االحباري وغي 
ظروف العمل، والتعجيل ف 

 . المناهضة للعمال

ي هذا العيد اليسعت  اال نشيد بنضال الطبقة العاملة العربية االهوازية وبزميلتها الطبقة العاملة من ابناء 
وف 

اقة عيد  القوميات االيرانية ونبارك لها عيدها، االول من ايار عيد الطبقة العاملة، متمني   لها غدا اكير اشر

 . واكير عدال وسالما

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=17598 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=17598
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  وقرقيعانقرقيعان 

 "رن     ا" من صفحة فیس بوک

 

 بي   اقصي  وارميضان

  كل سنة وكل عام

  عادت عليكم صيام

نا. يحيونه األطفال كل  ي ذكرياتنا جميعا مهما كي 
ي الجميل الذي يبف  مخلدا ف  قرقيعان من الفولكلور الشعت 

ي منتصف رمضان مرتدين األزياء الشعبية الجميلة ذات 
األلوان الزاهية ويرددون أهازي    ج قرقيعان عام ف 

ان   .لتوزع عليهم الحلوى من الجي 

  قرقيعان وقرقيعان
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اث الجميل ويحثون عىل تركه وعدم االحتفال به، حيث  ارى البعض من اإلخوة ينتقد احياء هذا الي 

ونه بدعة ال تمت للدين بصلة   .يعتي 

ه من الم اثية والشعبية الجميلةال اعلم ما الذي يهدد الدين اذ أحيينا هذا الفولكلور وغي    !.ناسبات الي 

ع. البدعة ما أحدثه الناس  ي بها الشر
ي لم يأب 

يقول اإلمام ابن باز رحمه هللا: "البدعة هي العبادة المحدثة، الت 

ي ال أساس لها، يقال لها بدعة، وكلها منكرة ، وكلها ممنوعة
ي الدين، من العبادات الت 

  ". ف 

ي ليس  اث الشعت  ي الذي إذن احياء الي 
ا، عىل العكس تماًما علينا ان نتمسك بموروثنا الثقاف 

ً
بدعة إطالق

 .يحدد هويتنا الثقافية

ي فايروس كورونا، لكن بإمكاننا ان نحييه 
لألسف ُحِرَم االطفال من االحتفال بقرقيعان هذا العام نتيجة تفشر

لي ونقرقع ونعيد  
ي الحجر المي  

ي البيت ونحتفل بقرقيعان مع أطفالنا ف 
  .ونرسم البسمة عىل وجوه أطفالناف 

 .وعادت علي    كم صي   ام

 

 

 

 

 

 
ً
تکلُم ثائرا

َ
 ی
َ
 نهُر کارون

ي 
 عباس الطابئ

 

ي 
 أمجادي ویا وط  ت 

َ
 یا رم    ز

ُ
 کارون

َم ن  
َّ
 أج    دادي َمدی الز

َ
 یا َمهد

ُ
 کارون

هیا عا شقا تم     أل األرجاء 
ُ
 ضحک    ت
من  

ِّ
ي ال       ودیان والد

 
 ویزرع الختر ف

 
ا
 أیامک الخ     ض  کانت کله    ا أم  ل
 یفیض من جانبی     ک الحب بالشجن  

 
ک للعشاق تجمع   هم ـُ  کانت ضف     اف
ـَ    ن ن

َ
ي الف

 
 کما الطیوُرعیل األشج  ارف

 

 

 
ً
تکلُم ثائرا

َ
 ی
َ
 نهُر کارون
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نش  دها

ُ
 کارون انش     ودة األجی     ال ن

ُسن عیل  ُـّ  الشف     اه وما احاله ف   ي الل
 تجري السفیر ُ عیل أم       واج زهوتنا
ن
َ
ج
َّ
ي نهرکارون تحت السحب وال   د

 
 ف

 تاریخ    نا أنت یاک       ارون ت     درسه
 أجیالنا،أنت بی    ن العی      ن والجف    ن 
 من عهد ع      یالم واألع     الم خاف   قة 

ي ال سفنأعیل الصواري عیل کا
 
 رون ف

ه      ا 
ُ
ث  أعالم م ج  د ایل “ک  ع  ب” ی ورِّ

ب مؤتم ن ـَ  رٌم ل     قرٍم بی   وم الض   ق 
ي الب   حر ماخ  رة 

 
 کانت أساطینه      م ف

ي النهربالُم      ؤن
 
 وتستسیغ السُّ  ری ف

َ معی      ن ف  ي مع    ارک   ه م   وکان ختر
غ    رق الخصم عند الم  وقف السَّ 

ُ
ن وی ـِ  خ

یانن ا تج    ري الحیاة به   ک      ارون ش 
 دم       اؤنا أنت یا ک   ارون ف ي الب  دن
ک تأتین    ا مب  ارک           ة 

ُ
 تطغو میاه

ي وال وسن
 
ي الکری کالنوم ف

 
 تزورنا ف

 
 

 
ً
ما    ر 

َ
 ع
ً
 والی     وم کارون یأت     ي ثائرا

 !ما ذا ی   رید به    ذا المنط  ق الخش ن؟
 ِصح أبا الختر قل یلي ما ده  اک وق دأف

     َرسن؟
ّ
 أتیت مق    تلَع األش   ج ار ِوال

ي 
ا یکل  م  ت 

َّ
 :فع   ربد الم     وج ُمزب    د

 حاشا لمن یدعي ش  وقا ب  ذي سک   ن
ق  ا  ـَ ن

َ
ـُ عي ح ي أرب

 
 یری ما ج    ری ف

ا
 أّل

ـَ  ن  األحق   اد واإلح
ُ
 وما جن   ت دول    ة

ي عه     د به انت    کستال بارک هللا 
 
 ف

ي الوهن
 
  ف

ي الخض 
 
ي ِض  فاف

 
نا ف ـُ  رایات

 ال بارک هللا ع   هد”البهل  ويِّ ” ب     ه
ـَ ن  ب ـَ  تتابعت ض   ربات ال    غ     در والغ
 عیل رب    وعي فطاحت بالق     الع وقد
ِغ    ن

َ
ي لمضط

ض الختر ف   ي أرض 
 تقوَّ

ـِ   نا غ       درا عیل سف  نقادوا   قیادات 
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ن
َ
ز ـَ ي ف     ي الهم والح

 سارت عیل رئتر
 

 
ي به األب     طال ما ب   رح  ت  لکن شعت 
  ن 
َ
ـُ ن  تق    ارع الظل     م والعدوان کالق 

 حتر هزمن  ا قوی الق     زاق خائب    ة 
    ی ُ  

ُ
أذیالها ف    ي الخ     زي والج  تج رُّ

      هم والطائرات م   عاعادت م    دافع 
ن ـَ ک ـُ

ا
ي الح     ي والث

 
 دکت معاق      لنا ف

ـُ    وا عوام      لهم  تغلغ   لوا بیننا دسا  
 فأشعلوا النار بی     ن الشعب بالفت     ن 
ي 
ُسوا لغ تر ي ف را

 عاث    وا فسادا بأرض 
َرن

َّ
 مستب     دلیر  الدراري الغ  ر بال    د

 

 
  ض      ال وق     د وهکذا ذهبت ری    ح الن  

ن
َ
ـَ   ه  أمش الک     رام بمأس    ور وُممت

ِم    عوا
ُ
 لهف   ي عیل قومنا لألش مذ ج

 تح   ت السیاط سی   اط الذل وال      هَون
 ساق      وا الکرامة م   ن أوط ان عزتها
 تسی      ر ایل طه    ران بالظ    عن

ً
 أشا

ي ق  واف 
    لهم لم أنس أس       رهُم تمش 

ي المحن
 
 بیر  الجبال عیل م        جراي ف

 وقع السیاط عیل األکت         اف یؤلمه م
ي 
 وال ی        زال ص  داها اآلن یؤل   م   ت 
ته      ا   وللنساء حنی     ن ف       ي مستر
 تم      وت أطفال     ها ج      وعا بال لی   
 وللشیوخ أنی      ن م    ن م     هانت    هم 
ُم ق        هرا بال ک    فن ـُ ه

ّ
ل ـُ  …فم      ات ج

 
 

   ه
ُ
 والی  وم یحص       د ذاک الزرع وارث
 ویستم      ر بذات النه       ج والسَّ  ن   ن 
ي وشق      وا بی  ن خارصت   ي 

 قد مزقوب 
ي ساسان ف    ي الم    دن

 رواف       دا لبت 
ـُ  راد بهاشادوا الس  دود عیل ظ  هري   ی



25 

 

ي وإغ      راق ب ال ثم   ن  تعط   یش شعت 
 
ٌ
 کل الس     دود عیل األن   هار ناف  ع     ة
ي ساس ان ذي ض         غن

 إال سدود ب  ت 
 
ٌ
ـَ   دان، قاتل   ة  ه      ذي السدود لها ح  

ِن 
َ
ي الصیف من عطش والغ  رق ف  ي الُم ز

 
 ف

نق         
ُ
    ذههذا هو الظلم َمن للش  عب ی

ي 
ي وطت 

 
ي ساسان ف

 هذي فع        ال بت 

 

 
ي 
ي فإن الظل     م آل        مت 

 ف       ال تلمت 
ي فأسع     دن ي

 فقلت لل       دمع: أسعفت 
ي أتت غضب    ا  هذي دموعي عیل شعت 
 حتر یهبَّ لکسح الق  یح والع            فن 
ي ویلي عه          د به أب  دا  الشعب شعت 

ي عند 
 نازالت الظلم والزم  نلن ینثت 

 

 

 التعلیقات 
—————- 

جن : المطر  -1
َّ
 الد

رم : البطل الشجاع  -2
َ
 الق

ي اسقطتها الثورة اإلسالمیة عام   -3
 1979الَبهلوي: اسم الساللة الملکیة الظالمة الت 

الشیخ اشارة ال مجموعة ثورات وانتفاضات وحرکات قامت ضد النظام البهلوي ، بعد سقوط   -4
 .1925خزعل عام 

ي العهد القاجاري وأوائل الحکم البهلوي  -5
 .القزاق: اسم جنود الحکم الملكي ف 

 .فِرسوا: محاولة القضاء عىل اللغة العربیة واستبدالها باللغة الفارسیة  -6
 شخص من 1500اکير من  اشارة ال عملیة التبعید الکبي  الذي مارسه رضا شاه الهلوي وقد أبعد   -7

العشائر العربیة األهوازیة من شت  مناطق األهواز ال طهران مشیا عىل األقدام وقد مات اکير من نصف 
ي قض  علیها بقصف المدافع والطائرات، ومن 

ي الطرق الوعرة ، وذلک اثر مقاومات الشعب الت 
األشی ف 

 . ثم بث الفتنة بي   القبائل العربیة
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 از اسالم گرابي کاذب تا میل گرابي افرایط و توسعه گر

امون فراخوان خامنه ای به تبدیل جزا  ر امارات به محل سکونت فارس ملتیپتر

 
 
 خالق جرف

 

ایرانیت" هر از چند گاه سخناب  از این یا آن مقام حکومت  در ایران رسانه ای م شود که در آن "ایران و  

ند و این مرکزیت قرار دادن را با تهاجم به یک کشور خارح  و البته بطور عمده  در مرکزیت قرار م گي 

، شکل و نمایش م دهند. این توجهات ایرانیت زماب  شدت م یابند که، "دشمن" در داخل و  ،عرب 

 خارج، "تهدید" واقع و آب  به حساب م آید. 

" به خود گرفته است. "وطن و امروزه سخنان مسئولي   در  جه یک نظام، سمت و سوی کامال "میهت 

 که همیشه ورد زبان مسئولي   از خامنه ای تا پایي   ترین سطوح شده است.   هستند ایران" دو کلمه ای 

میل گرابي افرایط و توسعه گراز اسالم گرابي کاذب تا   
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چندی پیش هم بشکل رسم اعالم کردند که جزایر اشغال شده اماراب  را با اهال فارس ملت، مسکوب  

 شعارهای بحرین جزبي از ایران است که باید به آن برگردد و کویت و عراق هم خواهند کرد. هم
چني  

 بیشي  شده است. 
ی

 جزبي از ایران م باشند، به تازگ

با اینکه مسئولي   جمهوری اسالم م دانند که این شعارها، در خارج از ایران انعکاس خوب  برای آنها 

 د. ندارند، اما به تکرار آنها ادامه م دهن

ی  ایط خطرناک و شنوشت ساز، رژیم با طرح این مسائل بدنبال چه چي   م خواهیم ببینیم که در این شر

ون چه عالئم ارسال م کند؟  است و برای درون و بي 

این رژیم در ماهیت ایدئولوژیک خود، روی دو پایه بنا شده است. یک پایه آن مذهب تشیع و پایه دیگر 

و توسعه گر فارس ملت م باشد. مذهب تشیع به عنض مىل فارس در طول  آن ناسیونالیسم افرایط

استیالی عرب، چي  حفاظت  بخشید و توانست آن را از  دنیای عرب در وهله اول و ترک در قدم بعدی، 

منفک کرده و بدان هویت مستقل تاریخ  بدهد. بطوریکه در طول تاری    خ استیالی عرب بر مناطق فارس، 

 و شورش های قوم فارس بر علیه خالفت، در لباس تشیع ظاهر شدند.  بیشي  قیام ها 

این دو عنض در طول تاری    خ بارها روبروی هم، و در اکير مواقع در کنار هم و مکمل هم عمل کرده اند. 

در زمان جمهوری اسالم این دو عنض، اجزاء جدابي ناپذیر از همدیگر م باشند که بسته به   ،اینک

ایط، نقش " ند. شر ط" را بر عهده م گي   مبنا و شر

" شناخته م شو   "توسعه گری" و "ضد عرب 
ی

د. هر ناین دو پایه و رکن در جمهوری اسالم با دو ویژگ

 در قالب مذهب تشیع تئوریزه و به پیش برده م شوند. 
ی

 دوی این دو ویژگ

اریخ  برای ملت فارس برای یک ناسیونالیست افرایط فارس ملت، تشیع آخوندی در مراحل متعدد ت

نقش حفاظت  داشته است. این مذهب توانست هویت مستقل به شزمي   فارس بدهد و همچني   

 بي   فارس شیعه مذهب  و عرب ست  مذهب را شکل دیت  و مذهت  بدهد و 
توانست دشمت  تاریخ 

و ثاری است که ایدئولوژیک کند. "انتقام" و "ثار"ی که تشیع آخوندی بدنبال آن است، همان انتقام 

ناسیونالیسم افرایط باستان گرای فارس بدنبال آن است. بهمي   دلیل ظهور فردی که خون ساساب  در 

د و دنیا را از وجود دشمنان   -بر اساس روایت آخوندی از همشان امام حسي     –رگ دارد   و از قم بر م خي  

آل بیت و در مقدم همه آنها قاتالن امام حسي   پاک ساخته، بسیار به عطش ضد عرب  شونیست فارس 

 ملت جواب م دهد. 

حمایت سیاس و تشکیالب   تروی    ج تشیع در کشورهای مختلف و بویژه کشورهای عرب  و  ،از همي   نگاه

وبي از آنان، و توسعه "ایران" به حساب اقلیت های عرب شیعه مذهب در کشورهای عرب   با نگاه   ،و ني 

امون را حلقه تاریخ  خود م داند، بسیار سازگاری دارد.  ناسیونالیسم افرایط فارس ملت که کشورهای پي 

" نوک نظام این توسعه  ، برای هر دو این عنض نقش "سمبل" و بهمي   دلیل "قاسم سلیماب  طلت 

" پیدا م کند.   "فرمانده تاریخ 
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ایران بشکل عام با طرح مساله اسالم و قدس و مبارزه با آمریکا و اشائیل، توانست توده ملت های اسالم 

سمت   و بویژه عرب که به مساله فلسطي   و قدس نگاه ایدئولوژیک دارند را از دولت هایشان جدا کند و به

داد که در کشورهای مختلف عرب  از طریق تاسیس را خود جذب نماید. این گام مهم به رژیم این امکان 

وهای تعیي   تکلیف"، جاپابي در این  احزاب و سازمان های سیاس و نظام و فعال کردن آنها در حد "ني 

ع و سیاس کردن آن کشورها پیدا کرده و حیات خلوت تشکیل دهد. همچني   با فعال کردن عنض شی

در این کشورها توانست  رابطه ای ایدئولوژیک بي   "ایران" و "شیعیان" این کشورها برقرار کند که در آن 

"ول فقیه" نقش راهي  شیعیان جهان را پیدا کند. این رابطه به ایران این امکان را داد که تحت پوشش 

، جنبه ایدئولوژیک بدهد و از چارچوب "مىل" "ام القری" به "ایران و ایرانیت" در اذهان شیعه غ ي  ایراب 

" خارج سازد تا دفاع از ایران و ایرانیت نه دفاع از یک زمي   رصف و بلکه دفاع از یک هویت  و "شزمي  

ط بقاء در این دایره جمهوری  ی ترسیم شده ی دیت  و مذهت  تلف  شود. این برای عنض غي  ایراب  شر

 تیال بر منطقه و کشورهای عرب  است. اسالم برای تسلط و اس

وهای نظام و سیاس در کشورهای مختلف عرب  و  اما اینک پایه مذهب توسعه گر که با تشکیل ني 

استفاده از آن ها جهت تسخي  این کشورها هویت پیدا کرده است در حال فرو ریخي   است. قیام ملت 

وهای سیاس و نظام که فقط فساد  و فقر و کشتار را برای شزمي   شان به ارمغان ها علیه همي   ني 

بات نظام آمریکا و اشائیل و ائتالف سعودی بر پیکر این سازمان های فاسد وابسته  آوردند و همچني   رص 

وی رژیم را ناتواب  و به ایران،  د خط پیشر  این سازمان ها در پیشي 
ی

. بیش از پیش نمایان کرد فرسودگ

ی سپاه قدس و فرمانده آن، پایتخت های عرب  را یك پس از دیگری سازمان هابي که قرار بود ت حت رهي 

. این بدان معت  است که رژیم دیگر نم تواند مرز فتح کنند، اینک خود در معرض نابودی قرار دارند 

 دورتر از مرزهای ایران ترسیم کند.  و بهمي   
ی های سیاس و نظام خود را با فاصله هزاران کیلومي  درگي 

دلیل رژیم باید به فکر نجات و حفاظت از "ام القری" ایراب  خود باشد. و برای آن مرزهای "میهن" را 

اما این درون کیست و چیست و چه نامیده   مستحکم سازد. و برای این منظور باید به "درون" تکیه  کند.  

 م شود؟ 

رد که از دهه ها پیش از تشکیل شك نیست که در درون ملت فارس، گرایش قوی ناسیونالیست  وجود دا

جمهوری اسالم  ایران شکل گرفته و رشد نموده است. این گرایش که سمت و سوی باستاب  دارد، الجرم 

ی ضدیت آن متوجه عنض عرب است. این گرایش در بخشر از ملت فارس به ایدئولوژی تبدیل شده  تي  

ایرانیست ختم شده است. این گرایش قوی  است که در شکل و شمایل حزب  و سازماب  آن به حزب پان

 ، ایط که به حزب تبدیل شدهایدئولوژِی  و این ناسیونالیست  ،  به حاکمیت این امکان را م دهد که در شر

، بتواند با آن مانور داده و "ملت" را به صحنه بکشاند. برای این مانور  سخت و در زمانه تهدید شنگوب 

یک دشمن خارح  هست. این دشمن خارح  که بتواند این بخش از  و کشاندن ملت به صحنه نیاز به 

ملت را پشت حاکمیت قرار بدهد، باید از جنس "عرب" باشد. یعت  دشمت  آمریکا و اشائیل نم تواند 

این بخش عقب مانده باستان گرا را به صحنه بکشاند، فقط یک دشمن م تواند چني   نقشر را بازی 

 کند، و آن "عرب" است. 
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، تغیي   اض  ایط داخل را به نفع خود و علیه هر گونه قیام و اعي  ، رژیم هر وقت بخواهد شر از روی همي  

 بدهد، نیاز دارد که این دشمن را فعال کند. 

، بلحاظ سیاس در همي   راستا قابل فهم و تحلیل است.  طرح مسکوب  کردن جزایر اشغال شده اماراب 

، بازگشت بحرین به مام خویش، و بسیاری طرح شعارهابي همچون خلیج همیشه ف  ارس، جزایر تا ابد ایراب 

  از این شعارهای ناسیونالیست  افرایط در زمان های مشخص در راستای همي   اهداف است. 

 

 

 

 نقد و برریس مقاله در باره قومیت، ملیت و دولت ها

 کعت  حسیر   

 

آندرو 

در  ي   چالش برانگ لیاز مسا كیکه   سمیالیوسوس تیمقاله مساله قوم نیا ستیمارکس سندهیمورگان نو 

 است را مورد مداقه قرار داده است .  ست  یمارکس هینظر 

وبا توجه به  گر یکدیوهرکدام را در رابطه با  شود قائل م ز یتما تیوقوم تیمل انیدر ابتدا م سندهینو 

ا دارد در نسبت با دولت  وناب  ی( demosدر دموس )  شهیکه ر   تیکرده است . مل  فیتعر  یماد  طیشر

ِ بر سه عنض اساس برساخته شد . دولت ملت که مبتت   یواقتضاءات بورژواز  از یمدرن در پاسخ به ن  ت 

ي مشخص و انواعي از دموکراس زبان مىل
نوپا  یبورژواز  یازهایبر ن است پاسخ   بي بورژوا ، مرز شزميت 

 نقد و برریس مقاله در باره قومیت، ملیت و دولت ها



30 

 

 كیکه   دهد ینشان م یتصور  یاندرسون در کتاب جماعت ها کتی،چاپ _ بند بازار داخىل جاد یا یبرا

ش ش   ی،اقتضا اسیدولت ملت بعنوان فرم س تیعمده تثب لیاز دال   تكچاپ بود که م یدار  هیماگسي 

در روزنامه ها  ی" تصور ی"ما کی یي  کتاب مقدس وشکلگ  زبان قدس یبجا بوم زباب   یساز  بر عموم

کارفرما وکارگر بود   ي   در قرارداد ب یکه کامال منطبق بر آزاد   بي زبان بود _و فردگرا کیوکتاب ها بر اساس 

( بودند ، دارد وناب  ی)دولت شهر  سیمردم خارج از پول هدارد که ب يوناب   ethnosدر  شهیاما ر  تی. قوم

 بي که اروپا  بیترت نیبد شد یبکاربرده م ي   تا قرن نوزدهم ن ز یتما نیاشاره دارد . ا وحشر  لیو به اقوام وقبا

)قوميت (  ethnoبودند را بعنوان  بي مدرن اروپا یدولت ملت ها یکه خارج از مرزها  ها تمام اقوام

 تیاما، مفهوم قوم ستمی. در قرن ب کردند یمتمدن حساب م ي  وغ وآنها را وحشر  ند کرد یم  یطبقه بند

خارج از دولت ملت شمرده  یرصفا نژاد  یوواحد وحشر  گروه  گر یقوم د  کیکرد و   دا یپ یدیجد معاب  

را دارا  ر یکه سه عنض ز   ت  یجمع شد وبه گروه فیدر چارچوب دولت ملت تعر  تینشد . مفهوم قوم

ک ، قلمرو شزم ک )چه تصور   ستهیز   خی    وتار   ت  یباشد اطالق شد : زبان مشي   ( .   چه واقع  یومنشأ مشي 

 ي  " در واکنش "اقوام مغلوب" به چتیکه "قوم  کند یاستدالل م بخوب   سندهینو 
ی

"قوم غالب" در  گ

دولت ملت  زباب   ی:" مبنا کند یم ر یتقر  نگونهیمساله را ا نیا ی. و  افتیوتصلب  ي   چارچوب دولت تع

 یاغلب براساس "قوم" غالب که در ب
 
 یرزهاوم ،شکل گرفت وزبان رسم شود ی" دانسته م تی"اکير  ان

آنرا با توجه به لحظه  خی    اقوام شکل داد ، وتار  گر یملت را بدون لحاظ گرفي   د  ی" تصور ی"ما ت  یشزم

 ، برساخته شد .  کرد یم جابیحاکم املت براساس آنچه مرز وزبان  خی    تار  عت  یاکنون برساخت ؛ 

 واستدالل ميكند كه ستم قوم پردازد م با سازوکار طبقاب   به بحث رابطه ستم قوم سندهینو  سپس

:" مساله   د یگو م  ي   نوپا است . او چن  یبورژواز   لهیمضاعف از منابع بوس  معلول مساله استثمار وب  هرکشر 

 خ  یوتار  ت  یزمواختالل در قلمرو ش  رصفا شکوب زباب   سیتازه تاس یقوم مغلوب در دولت ملت ها

ک ن استثمار   یبرا  گر ید   انساب    ی" وگروه ها  گر ی" د  یجا  ابیاست که در غ نی، بلکه مساله ا  ستیمشي 

 ب یتخر   ندهی. روند فزا  ابند ی  م  یا  ژهیکارو   ي   مغلوب درون خاک دولت ملت ها چن  قوم  یمازاد ، قلمروها

وروند  هیمعلول منطق شما هیحاش ناطقکار ارزان در م  یو ي  از ن یوب  هره بردار  یکار ی، ب ستیز  طیمح

 است .  ونیزاسیتار یپرول

س  یبرا  محىل  یمقابل ، طبقه بورژوا  در   یو ي  از منابع ون  یانحصار   یمتمرکز وب  هره بردار   هیبه شما  دسي 

اقشار  هیافتد و بق م د یدولت ملت جد لیمرکز است درصدد تشک یبورژواز  ار یکار ارزان که در اخت

بوجود   قوم  سمیونالیصورت است که ناس  نی. بد   کند یم  ي   تجه  مىل  یتصور   یما  کیرا در    وطبقات محىل

است و  محىل یکه برساخته بورژواز   قوم سمیونالیناس انیم اساس خیتلو  ز یتما سندهی. نو  د یآ م

اتژ   قوم  تی) شناخت خود در بعد هو   بي گرا  تیقوم همانند تفاوت   قا یدق   اسیوپروژه س  یرصفنظر از اسي 

است (  حکومت اسالم جاد یا اسیمسلمان اسالم گرا که بدنبال پروژه س کیو  مسلمان سنت   کی ي   ب

ذکر است که من در مقاله "مساله ما" _ منتشر  انیدارد . شا خ  یتار  یها شهیاست ور  ي   شیپ یکه امر 

همراه   ز یتما  نیدادم . ا  حیرا توض  ز یتما  نیا  یمتعدد   یها  ادداشتیشده در دفاتر البديل _ ودر چارچوب  

 اجتماع یتضادها قیوعم قیدق  شناس هست   یبرا د هستن اب  یح ار یجنبش وسازمان بس انیم ز یبا تما

 آنها .  ندگانیونما
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به مساله  دادن نسبتشان با کشمکش طبقاب   حیوتوض تیومل تیمفهوم قوم فیپس از تعر  سندهینو 

 .  پردازد است، م ست  یالیدر مدل سوس مساله قوم تیمقاله که همانا موقع اساس

راه  كیوجود دارد .  ست  یمساله در چارچوب مارکس نیمتعارض در مورد ا دو خط مشر  سندهینظر نو  از 

 بطور خالصه اعتقاد داشت که مساله مىل ي   متعلق به روزا لوکزامبورگ است . لن است ودوم ي   حل لن

تحت  یها تیبه قوم د یمشکل با نیرفع ا یرا تحت الشعاع خود قرار داده است وبرا ا یتار ی، جنبش پرول 

مختلف  یها تیکارگران قوم  ي   ب تعارض قوم لهیوس نیامکان استقالل وملت شدن داد تا بد ستم مىل

شود . لوکزامبورگ   ا یمه  ست  یاتحاد انها فارغ از رابطه فاش  نهیبرداشته شود وزم  انیدولت ملت ازم  کیدر  

 یگر ید   یاز تحت ستم ، بورژو   یها  تیقوم  یبرا  د یاما در مقابل اعتقاد داشت که راه حل دولت ملت جد

را در  . او راه حل مساله مىل شود یم ا یتار یقدرت پرول فیموجب تضع دا یکه شد  یآورد ،امر  را بوجود م

از عدم  راه حل لوکزامبورگ را ناسر  نیا ي   . لن دانستیم ت  یر یوخودمد زباب   یها یکردن آزاد   هي   کالیراد 

ا  .  دانستیم کیساحت پرات بي ایجغراف  یوتفاوت ها خ  یتار  طیشناخت شر

تحت  یها تیقوم که تمام  بی ترت نیاشتباه از آب درآمد بد خ  یاز نظر تار  ي   لن دگاهید  سندهیبه نو  بنا 

 ي   لن یخود استحاله شدند وطبقه کارگر برخالف ادعا یها یبورژواز  در هژموب   ستم بعد از استقالل

مساله  اورد،یب وجود او ممکن است ب دگاهیکه د   پراکنده تر شد . حق با لوکزامبورگ بود منتها چالشر 

  ی ا یتار یدولت پرول کی لیدولت ملت وادامه ستم آنها تا تشک کیاقوام در قالب  یساز  کدستی

 شدن حقوق آنها .  نهیوسپس نهاد کیدموکرات

 یو هشدار دادن از خطر گرفتار شدن در دوگانه بورژواز  یوکارگر  ضمن تمرکز بر تضاد خلف   سندهینو 

وقانع  مکف   خیتوض نکهی. او بدون ا د ي  گیجانب لوکزامبورگ را م تی، در نها یساز  کدستی ا ی د یجد

بدهد ،  د ي  گیآن جبهه م هیعل دا یشد یکه و   یساز  کدستیاز  یي  جلوگ یکننده از روندها وسازوکارها

 نیوشآخر با ا کند یاکتفا م یدار  هیاز عملکرد شما یفقط به توضيح معلول بودن روند يكدست ساز 

 وهیجز اتحاد بر ش ش ؛ " راه حل مساله قوم رسد م انیمقاله اش را به پا الیوخ یا شهیجمله کل

 شناسد، یم تیبه رسم عاونخود تکير را براساس ت دروب   مي   که در مکان  ست  یالیسوس بي شورا تیحاکم

 .  ستین

 سندهینو   کنیمثبت مقاله است ول  ار ینکته بس  ندادن آن به تضاد طبقاب    لیتضاد وتقل  نیدادن به ا  اصالت

 کیکالس  کیکماکان در پروبلمات  یو   نی. بنابرا  ود ي  ها وهشدارها فراتر نم  هیاز توص  شیب  یي   از ارائه دادن چ

 را عرضه کند .  یدیماند ونتوانست گفتار متفاوت وجد مارکش

_ من   جاب  یگرفت . او کل بحث ا  دهیرا ناد   مساله اساس  کی  یکه و   نستیامر هم ا  نیا  لیگمان من دل  به

را بارها در قالب  لیتحل نیومن ا رمیپذیرا م او از تضاد قوم طبقاب   لیبا کل برهان خلف او موافقم وتحل

به سمت سوسياليسم است که  اسیس یي  تغ عمىل یها مي   مساله، مکان کنیباز کردم ول بي ادداشتهای

  شفرضیاست _خود را بر پ الیرمق وخ ب   یکارگر   مي   مکان
 

 یکرده است برا  مبتت   ا یتار یپرول اشتباه سوژگ

  هم هست که او اصال بحث اساس ي   هم
ی

چرا  کند یرا مطرح نم سمیالیسوس دنیبه شانجام رس چگونك
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ورتا وذاتا بر دوش   داند یم سازماب   ا یو  مساله ذهت   کیها تنها  ستیمارکس ه یکه آنرا همانند بق که رص 

 انجام خواهد شد .  خ  یتار  فهیوظ نیزود ا ا ی ر یود  باشد یم ا یتار یپرول

 اد یوخودبن  طبقه کارگر بعنوان سوژه انقالب    چوقتیه   نکهیضمن ا  رانیاز جمله ا  انهیخاورم یکشورها  در 

هم داشت  ت  یداشت ، مشکالت ع ذهت   ینه تنها چالش ها یي  گشکل نیشکل نگرفت _ امکان ا

 نیدر ا ومنبود _ تنش وتضاد ق  رانیا کلمه جز در چند شهر صنعت    قیدق  بمعت   ا یتار ی که پرول  نگونهیبد

کننده وسپس رفع   تیهدا یبحث کردن درباره جنبش کارگر  نیاز اروپاست . بنابرا دتر یشد ار یمنطقه بس

سازمان ها و  هم هست که تمام ي   هم یاست . برا الیوخ مینادرست وعق ار یکننده تمام تضادها بس

در جامعه ندارند . کار آنها جز مطرح کردن  بي جا چیمنفعل وپراکنده اند وه  یکارگر   ست  یاحزاب مارکس

 نیپروژه چپ از   د ی. لذا با  ستین  یگر ید   ي   ها چ  یونخ نما وانشعاب زدن ها وتک رو   یا  شهیکل  یهابحث  

 تیبرسازد . واقع یدیجد انقالب   یبرگردد و سوژه ها تیدور باطل ومسخره خارج شود ودوباره به واقع

  له یاست که آنها بوس  نیا  دارند منتها مشکل اساس  ا ر   لیپتانس  نیکامال ا  رانیکه خلق ها در ا  دهد ینشان م

اندرو مورگان ( گروگان  ي  بتعب قوم سمیونالی) ناسست  یخرده بورژوا وفئودال ست  یونالیناس یسازمانها

ودولت  انهیاقتدارگرا یکه موجب شده است که پر از عنارص ومختصات ورگه ها  یگرفته شده اند . امر 

 ملت خواه بشوند . 

خلق  بي است وبر رها pkkکه پروژه   ست  یآپوئ خط مشر  -۱رو دارد :  شیپ دو خط مشر  خلف   چپ

 گر یخودگردان که خلق کرد ود  خلف   محىل یاز کانتونها کردستان در چارچوب کنفدرال که عبارت است

ها  انبرغم تمام نوآورى وامك pkkاداره کند . تجربه  کیودموکرات بي همجوار را بصورت شورا یخلق ها

ي که مو  را  سمیونالیناس تیکه در نها  نستیاست وآن ا یمشکل جد کیباز کند دچار  تواند یافق هابي

  تیخلق هو  کی اسیکه سوژه س  . هنگام کند یم د یبازتول
 

 شود یاتفاقا باعث م زدا نشده باشد ، سوژگ

شدن  ستقر وم کطرفیخلق از  اسیخلق مشخص بارز شوند چرا که مبارزه س نیا ت  یکه عنارص هو 

 باشد ی( م تی) کرد  قوم تیالمان ها وعنارص هو  ي   وقائم بر هم متك گر یشدنش از طرف د  کیوهژمون

شاهد   گر ید   بي خب از سو  ول  شود ینم  ر یومبارزه وسپس استقرار امکان پذ  ي   اساسا تجه  نصورتیا  ي  ودر غ

 جاد یکردها در روژاوا موجب ا  خلف    ، فرادست    دهیشد . بنابر گزارش ها واخبار رس  میخواه   قوم  فرادست  

از آن فراتر  pkkضمن اموخي   از تجربه  د یبا نیعرب ها شود . بنابرا هیعل یکرد   ستیوفاش نژادپرست  

ي دوم است _ برساخي   يک جنبش خلف  
 حرکت کرد .  ت  یمتحد فراقوم رفت وبسمت _ واين خط مشر

ا لیبدل بي ایمنطقه جغراف  کیامکان وجود دارد که خلق ها در  نیا   له یمشابه چنانچه بوس ت  یع طیشر

فراتر از  یتازه ا ت  یهو  یمفصل بند کیشوند ، متحد شوند و  سازمانده فراقوم خلف   احزاب   ا یحزب 

 جاد یا ورترص   ي   هم یبرا حزب   تیامر منوط است به فعال نی. ا میرا شاهد بشو  بي گرا  ومىل تیقوم

 محسوس است .  دا یشد سازماب   ا یحزب  ي   چن
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  پایاب  قسمت  – ها ی قومیت، ملیت و دولتدرباره

  مورگاناندرو 

 

 

ایط کنوب  به بگذارید یک ها کامال در سطح ملت-مساله بازگردیم. دولتبار با مرور و تضی    ح شر
ی آنها هرگز از بي   نرفته، بلکه هر روز های قوم حاصل از شکلاند. تنشجهان مستقر شده گي 

ایم که اندوخته ایچنان از قرن بیستم تجربهحال ما آنتری رسیده است. درعي   مراحل بحراب  به
ایط فعىل به ی تاریخ  بگوییم جدال بي   لني   و لوکزامبورگ نظر کنیم باید بر اساس تجربهاگر در شر

ی دولتحق با لوکزامبورگ است! شکل ملت جدید جز سلطه و غلبه بورژوازی مىل و برآمدن -گي 
هرچقدر هم که با نظر به   ! شود، نیستالملىل خوانده ممسائل بي   انواع بورژوازی که مسائل بي   

موقعیت تاریخ  نظرات لني   و لوکزامبورگ، حق را در ساحت پراتیک در آن زمان به لني   بدهیم.  
وی کار باصطالح کشر همهتوانیم از بهرهحال نماما درعي    جانبه دولت مرکزی از منابع و ني 
 سوبي دوگانه های مغلوب و ستم علیه آنان چشم بپوشیم. بنابراین از قومیت

ی
ی حفظ یکپارچك

 و جدابي 
توانیم ی دولت مىل و جدال بي   بورژواها است و نمطلت  در نگاه ما دو روی سکهشزمیت 

ی دو بایستد در زمي   فرم ای که طرف یك از ایناز یك در مقابل دیگری دفاع کنیم. هر جهت گي 

قسمت پایاب   های قومیت، ملیت و دولتدرباره  
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د که این فرم تا چه حد بهتواند نادیکند و نمبازی م ملت-سیاس دولت حفظ منافع ده بگي 
توان بارها و بارها پرسش لوکزامبورگ را از خود پرسید؛ او است. امروز مبورژوازی گره خورده

ملت تماما در خدمت تحکیم قدرت بورژوازی است، و -گوید فرم سیاس دولتنظر با لني   مهم
حداقل خروج از   و اختالل در  بنیادهای این فرم، در جنِگ توان بدون پرسد: چگونه ممستقال م

بخشر سیاس به پرولتاریا حرف زد؟ پاسخ به این داری از قدرتدرجریان طبقه کارگر و شمایه
سیم پرسش موجب اختالفات و تفاوت رویکردها م شود. اما فارغ از پاسخ به این پرسش، باید بير

 و جدابي   ی حفظفرض که ما در دوگانهبه
 شزمیت 

ی
درست  این دوگانه  طلت  وارد نشدیم و به یکپارچك

ها و تنازعات قوم چیست؟ را تنش و رقابت میان بورژواها دانستیم. باالخره تکلیف ما با تنش
عنوان ستم که تحت نظم سیاس نماید: ستم قوم بهاینجاست که سوی دیگر موقعیت رخ م

 ی جدابي بد، انکارناشدب  است. عبور از دوگانهیاداری تعي   مشمایه
ی

طلت  و حفظ یکپارچك
ی پرولتاریزاسیون توانیم سویهانکار ستم قوم برساند؛ ما نمهیچ عنوان نباید ما را بهشزمیت  به

یم. در واقع در مسالهشکاف ی قوم ني   مانند همه مسائل دیگر اگر یک های قوم را نادیده بگي 
های تحت ستم، که سمت آن  رقابت بورژواها و تحکیم بورژوازی قرار دارد، سمت دیگرش پرولي 

 را ني   تجربه کند استثمار و بهرهدر مختصاب  که نظم شمایه با شکاف قوم ایجاد م
کشر مضاعف 

ت که به حل آن استوانیم از آن چشم بپوشیم. اما آیا در اینجا باز راهکنند، قرار دارند و ما نمم
کننده است و از »هویت قوم« خود چشم آنان بگوییم این موقعیت طبقاب  شماست که تعیي   

ی جهان متحد شوید؟ آیا پاسخ آنها ساده نخواهد بود؟: »باشد! متحد بپوشید و با پرولتاریای همه
زبان چك زبان ما صحبت کنیم، چرا انگلیش آری و شویم! فقط جسارتا برای اتحاد بیایید همه به

حىل بیاندیشیم تا از این شدت دادن اتحاد خود بیایید باهم راهنه؟ و البته قبل از آن برای نشان
 ناسر از غارت مضاعف چگونه خالص شویم و دست در دست شما علیه کلیت 

ی
ویراب  و گرسنك
داری است؟ شان از سازوکار عام شمایهداری بجنگیم؟« پاسخ آنها ناسر از عدم فهمسیستم شمایه 

ی شما ني   ناسر از عدم فهمند که با رهابي پرولتاریا رهابي آنها رقم خواهد خورد؟ نسخهآنها نم
ی خود به داریست. همان نظم که مارکس را واداشت تا در نامهی شمایهدرکتان از نظم پیچیده

له مىل هم وجود دارد« انگلس بنویسد:»در ایرلند رصفا مساله اقتصادی در میان نیست، بلکه مسا
های طوالب  اعتقاد داشتم که شنگوب  یا بنویسد »برای مدت( ۲۵۲،ص ۱۳۹۰)اندرسون،کوین،

 من در نیویورک تریبون 
ی

رژیم ایرلند با تفوق طبقه کارگر انگلستان وجود دارد. این موضع همیشك
ه کارگر انگلستان هرگز ام که عکس آن درست است. طبقتر قانع شدهبود. اکنون با مطالعاب  عمیق

 (۲۵۰که از ایرلند خالص شود کاری نخواهد کرد«. )همان،ص پیش از آن

 

ِ پاسخ خود مجددا بهبیایید در راِه 
خواهم نگاه جا متضی    ح و توضیح دست بزنیم. در اینیافي  

که   های مردمگروهمفهوم »قومیت« داشته باشم. گفتیم قومیت در قرن نوزدهم بهمجددی به
 مخارج از پولیس شمایه

ی
های شد. در قرن بیستم این مفهوم برای گروهکردند اطالق مداری زندگ

ک به مردم با زبان، شدند و ثانیا الاقل رفت که اوال ذیل ملت تعریف مکار مقلمرو و تاری    خ مشي 
ا ملت به برساخي   تاری    خ خود، زبان یا حت  قلمروی متمایز از ملت داشتند و در تقابل و رقابت ب

های زباب  درون خود و مشخصیکسان زدند و بنابراین سازی قلمروی خود دست مسازی تکير
اع سنت به دادند. اما آیا تمام معنای قومیت در دست م»مای تصوری« دیگری را از خالل اخي 
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گویند قومیت، مفهوم کامال ح  مشود؟ آیا چنان که بر آنچه این دو قرن بدان شکل داد خالصه م
عقب بازگردیم. اگر همچنان تر به مدرن است؟ برای پاسخ به این سوال باید در تاری    خ، بسیار بیش

ک، ک و تاری    ِخ زیسته  بر تعریف قلمروی مشي  ک برای قوم پافشاری کنیم،زبان مشي   ی مشي 
پایان رسیده عت  زماب  که عض یخبنداِن آخر بههزار سال پیش بیابیم، ی  ۱۱توانیم رد قومیت را تا  م

حیواناب  را  شان افزایش یافته،ها و جمعیتهزار ساله پیش از آن مهاجرت انسان ۴ای و در دوره
ی تاریخ  کردن گیاهان و امکان یکجانشیت  هستند. از این دورهاند و در آستانه اهىلاهىل کرده

اک و تمایز زباب  قلمروها و زیست مشخص و در نتیجهقلمروی دادن بهتوان از شکلم ی آن اشي 
ک گروه جمعیت  داخل آن قلمرو صحبت کرد. بدین معنا ما م های قوم حرف توانیم از گروهمشي 

های قوم باشد. تاری    خ گروه[ ۳گران، ایل و سپس طایفه و الخ ]ی آن در کوچبزنیم که زیرمجموعه
ه سیالیت  تاریخ  بهت. انحاللکامال متعي   و مشخص نیس هویت های قوم، تاثي  و تاثرات و غي 

اع خط اند. اما ما مقوم بخشیده توانیم بسیاری از اقوام جهان را الاقل از ابتدای شهرنشیت  و اخي 
 ایبینیم که قومیت سویهی این ردیاب  است. بنابراین مردیاب  کنیم. شکىل از امتداد زباب  مشخصه

 
ی

کار های مشخص بهتاریخ  و واقع ني   دارد و در این معنا برای توصیف گروه جمعیت  با ویژگ
های شیوهبودِن آن. قومیت در معنای تاریخ  آن بهرود و نه تحقي  یا تأکید بر ذیل و زیرمجموعهم

ک گروه ک و زبان مشي  و کامال متعي     های جمعیت  اشاره دارد که تصلب یافتهزیست و قلمروی مشي 
ها بازشناس نیست. مفهوم قومیت در این معنا بر خالف نژاد که تفاوت بنیادین زیست  را در انسان

های زباب  و زیست  شود، بر تکير شیوهبودن آن مشخص مروی علم ژنتیک کاذبکند و با پیشم
 .و قلمروهای انساب  تاکید دارد 

 

« صحبت م بنابراین ی »تاریخ   در مقابل کاذبکنیم. تاکید بر این تاریخ  ما از تکير
ا
بودن بودن اوال

ی که در دل تاری    خ با سیالیتبودن قرار مو ثانیا در تقابل با طبیع د. یعت  ما با تکير های مختلِف گي 
ی واقع در کار است اگرچه تصلب آشکل سازی ن و یکدستگرفته مواجهیم به این معنا که تکير

کاری و تغیي  دهد که این تکير قابل دستبودن نشان محال این تاریخ  آن تصوری است، اما درعي   
است، چنانچه تا کنون بوده است. حال نسبت ما با این تکير چیست؟ آیا باید حذف این تکير را 

ی وان مرحلهعنروی نیاز دارد بهداری برای پیشای که شمایهسازینفع یکسانبه ای از تکامل بشر
ی برای آسان ی است که امکان بپذیریم و اتفاقا آن را مسي  ، آن چي  

ترشدن اتحاد ببینیم؟ آیا این تکير
دهد نه خود این تکير ها نشان مملت-پیوند و اتحاد را برای مبارزه سلب کرده است؟ تاری    خ دولت

لت )روبي قومیت و روبي ملیت( است که نزاع م-ی دولتها در دوری سکهیافي   هویتبلکه تصلب
سازی زباب  هیچ نسبت  با وجود آورده. مضاف بر این، یکسانبورژوابي درون دولت مىل را به 

سمت سازی زباب  راه بهنام اتحاد ندارد. خطاست اگر گمان کنیم از طریق یکسانای بهمقوله
ناسیونالیسم گشوده م کرد« زماب  که »آفتاب در بریتانیای کبي  غروب نمشود. اگر چني   بود،  اني 

توانند از این رسد تنها کساب  منظر مافتاد. بهو زبان رسم قلمروی آن انگلیش بود چني   اتفاف  م
خط تکامىل تکنفع چند زبان محدود دفاع کنند که قائل بهسازی و شکوب زباب  بهفرایند یکدست
وری برای دهای انحالل زبانباشند و فراین ها را )چنانچه تا امروز با قدرت پیش رفته( گام رص 

وی شمایه شحداتش قرار است به سوسیالیسم برسد. در این نوع داری بدانند که با رسیدن بهپیشر
نگاه البته چند خطای فاحش وجود دارد. اوال این رویاروبي قوم و ملت و تصلب هویت  هریک در 
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ِ خود دولتکه گفتهچنانمقابل هم 
های ملت است. بنابراین درست است که گروه-شد دروب 

شوند اما هرگز تضاد و رویاروبي قرار نیست پایان یابد و کوچک قوم در این فرایند منحل م
وع منقطهبه کنیم«. ثانیا حت  خود مارکس ی اوج و آرامشر برسد که ما بگوییم: »حال از آنجا شر

خط دفاع توان امروز از تکامل تک گرابي بود، اساسا چگونه منوزدهم هم منتقد تکامل در قرن
که اتفاقا دالیل ایجاب  مهم وجود دارند که خط سوسیالیست  از تر از همه اینکرد؟ ثالثا و مهم

دفاع از این شد( دفاع کند. نه تنها به این دلیل که  این معنای آخری که گفتههای قوم )بهتکير گروه
وی و تثبیت سهل و ممتنع بورژوازی است؛ چنان که مارکس در قرن  تکير دفاع در مقابل پیشر

های مذهت  هندوها علیه کرد و حت  با وجود این که خشونتگونه دفاع منوزدهم به این
ها در هند گلیشی عمل خود انای دیالکتیك آن را نتیجهگونهدانست، اما بهها را شنیع مانگلیش

 کرد و از آن دفاع مقلمداد م
ی

، حفاظت از بالقوگ هابي کرد. بلکه به این دلیل که حفاظت از این تکير
که باید برای »جهان دیگر« است. به چه معنا؟ مارکس پس از انتشار جلد اول شمایه و درحال

اس را آغاز کرد که تا پایان عمرش شنای از مطالعات قومرفت، دورهشاغ چاپ جلد دوم مبه
«های تاری    خ بخش دیگر جهان بود به

ی
طول انجامید. این مطالعات از سوبي برای کشف »دیگربودگ

ف  تاری    خ ندارند پس باید با )باید توجه داشت مارکس بسیار زود از این علقه ی هگىل که جوامع شر
که انداخت، گسست(؛ از سوبي دیگر چنانراهشان را بهها تاری    خداری بدانبزوِر واردکردن شمایه

بیان کراِدر: مطالعه اقوام )در معنای قرن نوزدهم( به مارکس این درک را داد که به  نویسد،کراِدر م
اگ کهنش که قالت  برابری خواه و دمکراتیک »انسان مدرن در هست  اجتماع خویش از مولفه اشي 

 .(۱۹۷۲) «ني   دارد، عاری نیست

 

اگ کهت  بود که می اقوام کشف مولفهدر واقع کار مارکس در مطالعه صورب  توانست بههای اشي 
داری شبرآورد. با همي   کشف بود که مارکس احتمال انقالب نوین و حت  بدون گذار از شمایه

 در جابي مانند روسیه را نزدیک
گرابي  تکاملتر از اروپا دانست. در اینجا نه تنها با نف  کمونیست 

اگ کهن در تکير زباب  و زیست  قلمروهای مختلف خط مواجهیم، بلکه با بر تک ی عنارص اشي  گي 
توان با تأکید بر آنها و تالش برای انساب  که در طول تاری    خ باف  مانده، روبروئیم که از قضا م

اگ را آسانشان، رفي   بهپرورش ای نیست که دیروز پدیده  تر ساخت. زبانسمت شیوه زیست اشي 
اعش کرده باشیم و امروز بتوانیم آن را دور بیاندازیم تا زبان دیگری جایگزین  روی مي   تاری    خ اخي 
کنیم. زبان با قدمت  نزدیک به هشتصد هزار سال، حاصل کل انباشت تجارب تاریخ  بشر است. 

ر موقعیت جغرافیابي خاص هر زبان خاص، حامل انباشت تمام تالسر است که یک گروه انساب  د 
در طول تاری    خ برای انطباق و زیست در آن محیط انجام داده است… دولت مىل مرکزی از یک 

ان منابع آن برای باالبردن تولید ناخالص مىل را م ، رصفا مي   فهمد؛ این که تحت محیط جغرافیابي
ایط یک محیط برای زیست انساب  و سایر گونه شود و چه سب مها کنار هم مناچه شر

داند و طبیع است که هابي برای زیست در یک محیط جغرافیابي خاص باید داشت را نمانطباق
سازی کامل، های معدود و یکدستملت-نفع دولتهای قوم بهنداند. شکوب زباب  و انحالل گروه

بینیم دهد که مام مانج - همانا خط خود  -داری برای ایجاد یک خط فاتح کاری است که شمایه
تر نه فقط در جهت استثمار روزافزون انسان بلکه نابودی کل زیست پیش با شعت هرچه تمام

کنندگان و کنندگان کار بر شدن حق برای مشارکترود. بنابراین ما با دفاع از تکير قوم و قائلم
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 ش توان انطباق و بهرهگوییم شما بهي  از هرکمنابع در یک جغرافیا به آنان م
ی

بردن از محیط زندگ
 شورابي ]آنی خود را دارید ب  شیوهخود به

ررساب  بهنیاز به [ ۴که یط حاکمیت  دیگری رقابت یا رص 
ای ی زیست، سویهعنوان شیوهکنیم از تمام آنچه بهداشته باشید. اما آیا وقت  از تکير قوم دفاع م

ی که دیالکتیک بهکمتحجر هم دارد دفاع م آموزد این است که هرگز گذشته آنچنان ما منیم؟ چي  
، همکه بوده برنم های های ارتجاع شیوهمعنا با موافقت با سویهگردد… تاکید بر حفظ تکير

خواه نظم ساز و تمامیتزیست قوم نیست. بنابراین دفاع از تکير نخست در مقابل خط یکدست
ذخایر تر با محیط، به های زیست  منطبقشیوه دهد بهین خاطر که تکير اجازه مشمایه و سپس به ا

که پتانسیىل برای »جهان دیگر« دارند، و ني   به این دلیل که حذف این تکير هیچ توجیه [  ۵زباب  ]
است، برقراری داری در آن نهفته که منفعت شمایهشود )درحالای ندارد انجام مسوسیالیست  

« ندارد(س  .وسیالیسم هیچ نسبت  با منطق »یکدست 

 

ی معنوان نتیجهبه نحوی پراتیک جانب نظریه لوکزامبورگ را توان گفت اگر بتوانیم امروز به گي 
یم، دادن رادیکال های جمعیت  )اعم گروهترین آزادی و خودمختاری در تصمیم برای زیست بهبگي 

ی حاکمیت شورابي متك بر کوچکشکلاز قوم، کاری، جنسیت  و…( و   ترین شوراها و اتحاد آنها گي 
ی میاب  و کالن، اوال فرم دولت مىل را با همه مختصات آن شوراهای تصمیمدادن بهبرای شکل گي 

ِ زیست، منحل یا مختل منفع شیوه به
اگ و سوسیالیست  کند و ثانیا تنازع قوم را که از ی اشي 

ی قوم نه حل مسالهسازد. در نتیجه راهشدن شکل گرفته محو مبرای ملتطریق تصلب قوم 
شدنش کردن آن در بدلچنان که لني   کرد، منحلنفع یکدست  و نه آنحذف و شکوب آن به

ی حاکمیت شورابي سوسیالیست  که در حل مساله قوم جز اتحاد بر ش شیوه ملت است، راهبه
م دروب  خود تکير  شناسد، نیست. شاید بتوانیم براین اساس رسمیت مرا بر اساس تعاون بهمکاني  

ورت اتحاد بگوییمبه  .هم شنوشتاِن پرولي  خود که تحت ستم قوم هستند از رص 

 

هابي که امروز بیش از همیشه اهمیت دارد سازوکارهای دولت مىل و نقش آن و تناقضات و نزاع
ِ حفاظت از دولت مىل یا شکلآورد را بشناسیم، متبار م به

، در زمي  
ده ك بر تجارب تاریخ 

های حاکمیت  نفع فرمدولت مىل جدیدی بازی نکنیم و از این فرم سیاس تماما بورژوابي بهبه
اگ عبور کنیم که بخاطر ماهیت خود حفظ تکير در آنها ممکن است چرا که  سوسیالیست  و اشي 

کنیم جز در ستثمار نیست. مادام که از شکوب هویت قوم دفاع مبرداری و امتك بر غلبه، بهره
حمایت از سمت غالب و ارتجاع آن یعت  دولت مىل مرکزی بازی هم به زمي   دولت مىل آن

 ویژه که سازوکارهای نظم شمایهکنیم، به نم
ی

های آن در تولید ستم قوم، تصلب داری و پیچیدگ
 را نادیده می جدابي ها و تقابل دوگانهقومیت

ی
/حفظ یکپارچك یم. شاید یك از معدود طلت  گي 

ایم نقد تجربه آموختههای پیشي   خود داریم این باشد که بهنسلامتیازاب  که ما امروز نسبت به
وری است و نم-فرم دولت توان از کنار این فرم بدون ملت در همه ابعاد آن و با همه ملحقاتش رص 

 انقالبیون پیشي   انجام دادندرد قاطع آن 
 .عبور کرد. کاری که کمي 
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 (نگاىه متفاوت به نجف دريابندرى) از عبادان ما تا آبادان دريا بندرى

 يوسف عزيزى بت  طرف

 

 

ان و  ان خليل جي  نجف دريا بندرى مرا با دنياى ماجراجويانه ارنست همينگوى، تاري    خ فلسفه غرب، جي 

ديگر شاهكارهاى ادب  جهان آشنا كرد. پس از خواندن وداع با اسلحه همينگوى ترجمه دريابندرى به شاغ 

ت. كوهنورد بودم و بيشي  برف هاى كليمانجاروى او رفتم كه هوس فتح آن قله آفريقابي را در من برانگيخ

قله هاى ايران را زده بودم، با كوهنوردان قدرى چون اكي  سالح )برادر سه جان باخته مبارزه ضد شاه(، 

گروه كوهنوردى دانشكده فت  دانشگاه تهران و.. مصاحبه هايش هم برايم جذاب بود. به ويژه آن يك در 

ش   آمي  
 را در باره نامداران ادب  معارص زده بود.  مجله آدينه كه جسورانه،نظر انتقادى طي 

 

  از عبادان ما تا آبادان دريا بندرى
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 نسل غي  عرب  است   ١٣٠٨حدود س سال پيش. نجف دريابندرى متولد  
عبادان است. او جزو نخستي  

كه در اين شهر زاده م شد.. م گويم عبادان چون هنوز دستگاه ديوانساالرى رضا خاب  نامش را آبادان 

لم غي  عرب عبادان است كه در دوره محمد رضا پهلوى در اين نكرده بود. ني   او نخستي   نسل اهل ق 

ى از ادبيات پارس در اين شهر نبود، هر چه بود ادبيات عرب  شهر پديدار شدند. پيش از اين تاري    خ، خي 

 بود. 

دوره رضا شاه در واقع دوره برزخ بود يا در واقع دوره پاكسازى و عرب زدابي از امي  نشيت  كه تا چهار سال 

.ديگر كش چون إسحاق گيم عباداب  پ يش از تولد نجف، حاكم عرب داشت و فرهنگ و ادبياتش عرب 

نبود تا در بارگاه شيخ خزعل به عرب  شعر بگويد و اگر بود شعرهايش را در هزار پستو پنهان م كرد تا به 

ون صي  م كرديم تا اين آثا ٥٧دست گزمه هاى رضاخاب  نيفتد و ما بايد تا انقالب  ر از پشت پستوها بي 

 آيد. 

از و صادق چوبك زاده  همگنان نجف دريابندرى در عبادان دهه بيست شمش، ابراهيم گلستان زاده شي 

بوشهر بودند. پدر نجف هم بوشهرى بود كه در اوايل دوره پهلوى براى كار به عبادان آمده بود.اينان 

يع به عبادان و ديگر شهرهاى مملكت عربستان بخشر از مهاجراب  بودند  كه به شكل طبيع و غي  طب

ى كه روى استخوان هاى خورد شده زبان  شازير شدند تا بعدها پيشگامان نير فارس معارص شوند، نير

نشي   پا گرفت. و سپس ما زبان بريدگان هم از آن لذت برديم؛ لذت مقتول  يت باشندگان آن امي  مادرى اكير

 از آلت قتاله قاتل. 

وشنفكران غي  عرب در عبادان روزنامه  و انتشارات و مدرسه و ..به زبان فارس داشتند و مليون اما اگر ر 

ها عرب هيچ نداشتند، در عوض در سپهر غي  رسم، سينه گرم زنان و مادرانمان را داشتيم كه شعر 

ز چشم اغيار زمزمه يا ممنوع ما را در الالبي ها، فاتحه ها، تعزيه ها و عروس ها نگه م داشتند و به دور ا

 يزله م كردند. 

من نم دانم كه نجف دريابندرى در آن سال هاى جواب  عضويت در حزب توده آيا در قتل عرب هاى 

. او در مصاحبه  كت داشته است يا خي  عضو اتحاديه عشايرى وابسته به قوام السلطنه در عبادان هم شر

ى در اين مورد نم گويد اما م داني ى هاى خوني   هايش چي   م كه اين حزب در دهه بيست شمش، درگي 

م كه اين اتحاديه  ارتجاع بوده چرا حزب  -به قول حزب توده  -فراواب  با آن اتحاديه داشته است. گي 

ين توجه به مساله مىل و حقوق ملت عرب آن سامان  اساسا، و بر خالف كردستان و آزربايجان كمي 

 نداشته است؟ 

ني   م بينيم كه هيچ گاه سياست هاى    ٥٧نسبت به عرب ها را پس از انقالب بهمن    همي   سياست حزب

خودرا در اين زمينه نقد نكرده است. البته اين پرسش ها در درجه نخست متوجه حزب است نه نجف 

دريابندرى كه تابع حزب بود. نجف عرب ستي   نبود و اين غنيمت  است در درياى ادبيان عرب دشمن اما 

ى نگفت و هيچ   گاه به تفصيل در باره اين مردم كه پذيراى پدرش بودند و خود در ميان آنان زيست چي  

 ننوشت. 
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نسيم خاكسار و نارص موذن نسل نويسندگان پس از دريابندرى در عبادان هستند كه بر خالف او درباره 

داخته ا  بوميان عرب قلم زده اند و البته به مسايل مىل شان نير
ی

 ند. فقر و زندگ

 

اما اكنون وضع تغيي  كرده، طبقه متوسط عرب له شده زير چكمه هاى رضا خان و فرزندش م رود تا 

ب  بود كه به پيكره له شده عرب ها تزريق شد، گرچه همفكران  ر شكل نهابي خودرا بيابد. انقالب بهمن اكسي 

 اسالم رضاخان م كوشند عقربه هاى ساعت را به عقب برگردانند. 

عرب اكنون كتاب داستان و رمان عرب  م خواند؛ هم از نويسندگان اهوازى و هم از نويسندگان  شهروند 

عرب خارج از ايران. نمايشگاه كتاب تهران و انقالب انفورماتيك به يارى شان شتافته اند. و از آن مهمي  

گاه و ب  گاه در خيابان   ديگر نه طرفداران حزب توده يا خميت  يا پهلوى كه توده هاى جوانان عرب اند كه

 هاى مركزى يا ورزشگاه عبادان فرياد هويت خواه بر م آورند. 

با نشر كتاب قصه و رمان و داستان كودكان )شعر جاى خود دارد( به زبان عرب  و با قلم اهوازى، اين نسل 

ود و هدايت و ديگر چون نسل ما شيفته نويسندگان نفرت پراكن و مبلغان قتل عرب ها نيست.از پور داو 

 .اخوان ثالث و بادكوبه اى متنفر است. آبادان م رود تا دوباره عبادان شود 

 

درصد آثار  ٢٥همي   پديده نگارش به زبان مادرى را در كردستان و  آزربايجان هم م بينيم كه در اول 

تركمن صحرا هم درصد به زبان ترگ است. احتماال در بلوچستان و  ٢٠منتشر به زبان كردى و در دوم 

 و نامتمركز ادب  
 تك زباب  است و ما گواه زايش جامعه متكير

ی
گ هابي باشد.آيا اين زنگ مرگ چي  بايد خي 

 هستيم؟
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 (1)جستارهابي در باب زبان مادرى 

 عیل حيدرى

 

 ..مانع به نام مفهوم دولت میل در ايران

 ادب  سامان يافت و در 
ی

دولت مىل در ايران، ساختار اسطوره اى است كه با استفاده از رومانتيسم فرهنك

قالت  سياس و با بهره از ابزارهاى الزام آور هژمونيك شكل گرفت. اين ساختار اسطوره اى براى نشان 

، يك نظام زبان شناخت  براى خود تعريف كرد. اين 
ی

در حال بود كه چني   شكل دادن انسجام و يكپارچك

 جستارهابي در باب زبان مادرى 
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ي دولت مىل در ايران ) تا قبل از دهه  ساختارى در هر دو بعد هژمونيك و ايدئولوژيك تا قبل از شكل ياب 

 دوم قرن بيستم ( وجود خارح  نداشت. 

 منجر   -تغيي  ساختارها در جامعه ى ايران آن زمان  جهت آماده سازى براى يك ايران اسطوره اى  
ی

فرهنك

يگر ساختارهابي شد كه وجودشان مانع در برابر اين ساخت جديد پنداشته م شدند. بزنگاه به حذف د 

ني   نتوانستند باعث تغيي  اين ساختارهاى هژمونيك بشوند  ١٣٥٧يا انقالب  ١٣٢٠هابي چون شهريور 

ض، ساختارهاى دولت مىل نوين در ايران، كه  وهاى سياس معي  اض  ني  به بدين دليل كه ماهيت اعي 

ر قوميت ها بود را شامل نم شد.   بشدت تبعيض آمي   و به رص 
ی

 دليل فرهنك

" بودن چني   دولت  است. 
ی

" و "تك فرهنك ين ساختارهاى دولت مىل در ايران كنوب  "تك زباب  از مهمي 

 
ی

، وجود و استمرار و يكپارچك در واقع دولت ) به مفهوم موسع آن ( در ايران بر خالف واقعيت هاى عيت 

 و زباب  را تعرض  به ماهيت خود خ
ی

ت فرهنك ويش را در زبان و فرهنگ واحد دانسته است و هر گونه كير

" كرد؛ بدين معنا  م پندارد. به نظر م آيد براى تغيي  اين رويكرد دولت در ايران، بايد از آن "ساخت زدابي

و جامعه ى ايران را جامعه اى كه تاثي  دولت ) و حكومت بطور كىل ( در حوزه ى فرهنگ را كمينه كرد 

 و چند زباب  بشمار آورد. اين امر در نهايت بدين معنا خواهد بود كه ارزش تمام زبان ها و 
ی

چند فرهنك

فرهنگ ها در ايران يكسان م باشد  و اگر قرار بر وجود آموزش رسم در كشور است اين آموزش مختص 

 .بانشان آموزش ببينند يك زبان نبوده و تمام قوميت ها م بايست به ز 

 

 . چالش زبان ها.. 

چالش ميان زبان هاى قوم و زبان فارس تا پيش از تشكيل دولت و نظام آموزسر متمركز در ايران ) اوايل 

ادارى، سطح سواد  -دهه ى بيست قرن بيستم (  اصال مطرح نبود. زيرا عالوه بر عدم تمركز سياس 

ش  نظام آموزسر رايگان و همگاب  در ايران وجود نداشت. افزون بر آن بسيار پايي   بود و امكان گسي 

شفاه بودن زبان هاى قوم و همچني   زبان فارس تا مقطع زماب  مورد اشاره، عامل اصىل اى بود تا 

ى شد در ايران به اجرا در نياي شر كه در برح  كشورها) مانند فرانسه ( پيگي 
ُ
  د. تجربه ى زبان ك

ده اى هم داشتند، وجود يك زبان ميانخ  به بر خالف ادعاى  اين كشورها كه سابقه ى استعمارى گسي 

فت و ترف  باشد، ابزار سياست يكسان سازى و بسط  عنوان " زبان مىل " پيش از آن كه راه براى پيشر

سلطه بر فرهنگ هاى كامال متفاوت و ناهمگن بود. بدين جهت آموزش به زبان قوم نه تنها مانع در 

) مىل ( ني   ندارد و اين پيش داورى ) تضاد  فت و توسعه نيست بلكه هيچ تضادى با زبان ميانخ  راه پيشر

  .اين دو زبان ( امرى خيال و اسطوره اى كامال سياس بود تا يك امر زبان شناسانه

 نشان م دهد كه كودكان تا سني   معيت  م توانند چند 
ی

زبان را  تجارب بسيارى از كشورهاى چند فرهنك

هم زمان بياموزند بدون آنكه اين زبان ها مانع براى يكديگر باشند. بنابراين اتخاذ يك سياست آموزسر 

) مىل ( و جهاب   پويا م تواند فرد را تا پايان دوران متوسطه ى تحصيىل به سه زبان قوم) مادرى ( ميانخ 

 و ارتبایط فقي  مجهز كند. در نقطه ى مقابل اما فقدان آموزش چندگانه ى ز 
ی

، افراد را از حيث فرهنك باب 

ى   م پردازند. اما به دليل عدم فراگي 
م كند كه غالبا هزينه ى چني   وضعيت  را زبان مادرى و زبان جهاب 
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و  دروب  نبودن زبان ميانخ  ) مىل (، دانش آموزان و حت  دانشجويان منتسب به فرهنگ هاى قوم 

  .باالبي در اين زبان ني    كسب نم كنندتوانابي گفتارى و نوشتارى 

 و آموزسر كشور، تجارب عيت  آموزسر بويژه در مناطق 
ی

بنابراين بر خالف نظر سياست گذاران فرهنك

قوم همچني   وضعيت فاجعه بار اقتصادى در اين مناطق، شكست كامل سياست تك زباب  در هر دو 

 .حوزه ى آموزش و اقتصاد را نشان م دهد

خت رانتي  دولت در ايران اهميت چنداب  به خروح  نظام آموزسر نم دهد و كيفيت آموزش در اما سا

اين نظام به اندازه ى ماهيت ايدئولوژيك و هژمونيك آن اهميت ندارد. دولت در ايران مديران رده ى باال 

روابط پيدا و  و مياب  خويش را نه بر اساس نظام لياقت و ارزش گذارى آموزسر بلكه از طريق رانت و 

پنهان قدرت انتخاب و تامي   م كند. در نتيجه در سطح روابط قدرت م توان شاهد يك گسست بي   

  .اقتصادى  و نظام آموزسر بود  -نظام سياس 

ش آگاه از طريق آموزش به  اما ساختار دولت در ايران غي  دموكراتيك ني   هست. در اين ساختار گسي 

ل   چند زبان و كسب دانابي و  اطالعات بواسطه ى ارتباط زباب  با خارج از كشور تهديدى براى سلطه و كني 

دولت بشمار م رود. بدين جهت ممنوعيت آموزش به زبان مادرى و ب  اهميت جلوه دادن زبان جهاب  

  .كاركردى امنيت  ني   پيدا م كنند

آموزش زبان ميانخ  چالشر كامال صورى با اين تفاصيل چالش آموزش زبان ها در دو بعد قوم و جهاب  با  

وها و روابط قدرت در دو سطح دولت و جامعه در ايران است  .بوده و برساخته ى ني 

 

 زبان و فرهنگ غتر مادي ما.. 

در تعريف فرهنگ عموما آن را به دو بخش مادى و غي  مادى تقسيم مي كنند. فرهنگ مادى را اما 

 تعر 
ی

د. منظور مجموعه اى از پديده هاى فرهنك يف م كنند كه در سطح پديده هاى محسوس قرار م گي 

از محسوس ني   قابليت "حس شدن" به وسيله ى يك از حواس پنجگانه ى انسان م باشد. در اينجا 

ي شدن" در فرهنگ از اهميت زيادى برخوردار است و شكل خاض از شناخت را نمايان 
تجسم يا "شيتئ

يسم" نزديك است. اثبات گرايان معتقدند كه براى شناخت و بررس يك م كند كه به مفهوم "پوزيتيو 

ي شدن برسانيم. اما با آشكار شدن 
پديده چاره اى نيست مگر آن كه آن پديده را به موقعيت شيتئ

محدوديت هاى اين ايده و اعتماد رصف به دستگاه حش انسان جهت شناخت پديده ها، فضابي مساعد 

ادى فرهنگ فراهم شد. اما فرهنگ غي  مادى آن بخش از فرهنگ است كه نم براى دفاع از بعد غي  م

توان آن را با دستگاه حش انسان درك كرد اما م توان آن را براى اين دستگاه قابل فهم نمود. بدين ترتيب 

ند، فرهنگ غي  مادى در انديشه ها، افكار  و اگر اشياء و ابزارها در چارچوب فرهنگ مادى قرار م گي 

  .ذهنيت ها تبلور م يابد

از اين زاويه است كه "زبان" اهميت دو چنداب  م يابد و محروم كردن انسانها از آموزش به زبان خويش 

 و غي  متمدنانه جهت حذف و نابودى فرهنگ غي  مادى آن مردمان بشمار م آيد. 
سياست  غي  انساب 



44 

 

ته شده هم از سوى نظام سياس و هم از سوى اين سياست كه امروز در ايران به يك رويه ى پذيرف 

اث غي  مادى فرهنگ مردم عرب  بسيارى روشنفكران متمايل به تثبيت وضع موجود شده است، بويژه مي 

اهواز را با تهديد جدى مواجه ساخته است. مردم عرب به دليل سياست هاى حذف  ساختارى در ايران 

، كنوب  و كنار گذاشته شدن از روندها و فراي ، آموزسر
ی

ندهاى توليد مادى در تمام سطوح اجتماع، فرهنك

علم و ... فاقد ابزارهاى توليد فرهنگ مادى هستند و عمال پتانسيل اين امر از آنها ستانده شده است. 

ان به   در جهان عرب هر چند نه كامال اما تا حدود زيادى قابل جي 
اين امر اما به دليل بعد و عمق تمدب 

اما عمق تمدب  نم تواند جايگزين مناست  جهت توليد فرهنگ غي  مادى مردم عرب اهواز  نظر م آيد 

هابي است كه مختص جامعه ى عرب اهواز است 
بحساب آيد چه آنكه اين بعد از فرهنگ داراى پارامي 

م و تقريبا در هيچ كجاى جهان عرب يافت نم شود. به همي   دليل ممانعت از آموزش به زبان مادرى گا

تكميل كننده در راستاى حذف بعد غي  مادى فرهنگ مردم عرب ) و تمام قوميت هاى ديگر ( است. تنها 

با ايجاد فرصت و حمايت از آموزش به زبان مادرى است كه اين تهديد از فرهنگ قوميت ها رخت خواهد 

 . و .. بيابد، رها سازد بست و ايران را از تبعات اين ممنوعيت كه م تواند ابعاد متفاوت سياس، امنيت  

 

 تشكيك در وجود زبان مادرى.. 

يك از استدالل هاى تشكيك كنندگان به وجود زبان مادرى در ايران قائل به اين امر است كه در ه يچ يك 

ان و شكل يكساب  از رابطه ى فرد يا گروه ها با زبانشان روبرو   با مي  
از قوميت ها و گويش هاى ايراب 

 
ً
 به اين دليل كه كش درون يك زبان به دنيا آمده است نبايد وى را واداشت كه در آن زبان نيستيم و لزوما

رابطه ى خود را با جهان شكل و تداوم دهد. اين استدالل بر اين ديدگاه بنا شده است كه لزوما هر انساب  

بر عكس هر انساب    "يك" مادر ندارد مگر آنكه مفهوم مادر را رصفا در معناى بيولوژيك آن خالصه كنيم

 روابط مادرگونه با چندين زن برقرار كند؛ براى مثال دايه يا مراقب و يا 
ی

م تواند از نخستي   سالهاى زندگ

ش نظام آموزسر به سني   بسيار پايي      .معلمان زن بويژه با گسي 

براى همه ى افراد   اينان معتقدند به همان اندازه كه حق برخوردارى از زبان قوم يا محىل حف  قابل دفاع

  اين زبان ني   بايد به رسميت شناخته شود 
 .است، حق ترك و كنار گذاشي 

در نهايت بايد گفت اينان هر چند سخن از فرهنگ زبان مادرى را كامال نف  نم كنند اما تاكيد دارند كه 

د   كشور مورد تحليل قرار بگي 
ی

  .اين امر بايد در ظرف اجتماع و فرهنك

سطوح متفاوت ارتبایط افراد يا گروه هاى قوم با زبان مادريشان بايد تضي    ح كرد كه اين امر  در رابطه با 

در مورد افراد و گروه قوم فارس ني   صادق است و اگر نبايد به دليل تولد در يك گروه زباب  فرد را ملزم و 

ستثنا دانست. اما مشكل آنجا محدود به آن زبان كرد، شهروندان فارس زبان را ني    نبايد از اين قاعده م

بزرگي  جلوه م كند كه نه تنها فارس زبانان را از حق انتخاب يا رد زبان فارس محروم كرده اند بلكه با 

رسميت دادن به اين زبان تمام افراد گروه هاى قوم ديگر را به آموزش توسط زبان فارس مجبور ساخته 

يت مردم و يا به داليل تاريخ  زبان  اند. اين اجبار با اين استدالل ارائه م شود كه زبان فارس، زبان اكير

واسط و ميانخ  بوده و حداقل در سطح رسم و ادارى مورد استفاده قرار م گرفته است. اما در خود 
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يت و اقليت تقسيم م  اين استدالل عنارص اجبار و الزام بوضوح ديده م شوند آنجا كه جامعه را به اكير

 .اين زبان را زبان رسم و ادارى و نه عموم و همگي  م پندارد  كند و يا 

اما اين شكاكان به گونه اى طرح بحث م كنند كه انگار افراد گرو ه هاى قوم در يك چارچوب و نظام 

دموكراتيك قرار داشته و دارند و انتخاب آموزش به زبان فارس توسط آنها كامال اختيارى بوده است. 

تب بر آن را  اينان مفهوم  و نژادى است و كاركردهاى مي 
ی

"دولت" به معناى عام آن را كه مفهوم فرهنك

ى دولت متمركز در ايران و به تبع آن به نظام آموزسر متمركز مبتت  بر  ند و فرايند شكل گي  ناديده م گي 

يستم غي  متمركز، قبيله تك زباب  هيچ اشاره اى نم كنند. چه آنكه ساختار دولت در ايران تا اوايل قرن ب

ه اى و متاثر از مذهب غي  ايدئولوژيك بود و كاركردهاى چني   دولت  هم غالبا محدود به جمع  -اى  عشي 

آورى ماليات، دفاع از حدود و مرزها و يا ارتباط با دول خارح  بود. در چني   دولت  نه از نظام آموزش 

ى بود و نه از تك زباب     .متمركز و فراگي  خي 

اما با در نظر گرفي   نظام آموزسر متمركز كه در حال حارص  به سني   بسيار پاييت  ني   تعميم داده شده 

است بهي  م توان بحث مادر بيولوژيك را درك كرد. در صورت وجود نظام آموزسر تك زبانه و وجود تنها 

كودكان مثال در مدرسه،   يك زبان رسم، تمام كساب  كه م توانند نقش مادر غي  بيولوژيك را براى

مهدكودك، بيمارستان ها و.. بازى كنند بصورت كامال غي  تصادف  و برنامه ريزى شده تنها به يك زبان 

 ابتدابي از ش م 
صحبت م كنند. بدين ترتيب تجربه ى مادر غي  بيولوژيك كه اين كودكان از سني  

، بلكه تجربه اى كامال هدفمند جهت دروب  كردن گذرانند نه تجربه اى آزاد، داوطلبانه و مبتت  بر تك ير

 .يك نظام شناخت  و كنشر است كه بر اساس فرهنگ و زبان واحد شكل گرفته است

 

 در ايران پديده اى ضد نظم است؟
ى

 آيا تكتر فرهنگ

 داشته باشيم. اجماال 
ی

براى پاسخ به پرسش فوق نياز هست كه ابتدا تعريف  از مفهوم انسجام فرهنك

 م تدا
ی

 ) اعم از مادى و غي  مادى ( يك جامعه را انسجام فرهنك
ی

كات فرهنك وم كاركردى و شناخت  مشي 

ين عنارص اين انسجام م توانند نظام اقتصادى) روابط توليد، اشكال مبادله و..(، نظام  نامند. مهمي 

درت، شكل حكومت اعتقادى) دستگاه فهم و تحليل پديده ها، جهانبيت  و..(، نظام سياس) روابط ق 

و..(، نظام خانواده و.. باشند.  سؤال كه اينجا مطرح م شود اين است كه كدام يك از اين نظام ها مهمي  

ى دارد؟   بر كدام يك از اين عنارص اتكاى بيشي 
ی

 م باشد و يا به عبارب  انسجام فرهنك

 تلف  م  در ايران امروز رويكردى كه حوزه ى قدرت را حوزه ى مركزى م داند،
ی

محور انسجام فرهنك

شود. عامل اساس اين رويكرد و محور اصىل انسجام در ايران، عامل "نظم" است كه در قالب هژموب  

 عرضه م شود و در تالش براى همگن ساخي   جامعه تبلور م يابد. اين همگت  
ی

ايدئولوژيك و فرهنك

 و تنوع جامعه ى كنوب  اي
ی

ران لزوما " تقليل دهنده " است. از آنجا تقليل هژمونيك با توجه به پيچيدگ

دهنده بشمار م رود كه ايران امروز توسط و بواسطه ى  " زبان واحد "، " فرهنگ واحد " و حت  " 

حافظه ى واحد تاريخ  " معرف  م شود و اين امر امكان پذير نيست مگر با ناديده گرفي   و قرباب  كردن 

 ديگر اجزاء
ی

 هاى فرهنك
ی

  .تشكيل دهنده ى جامعه ى متنوع ايراب   ويژگ
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" با احتياط بسيار زيادى به كار برده م شود زيرا دقيقا در      در اين چارچوب هژمونيك، مفهوم "تكير

د. در واقع نظم در ايران امروز به سازوكارى تقليل دهنده فروكاسته شده  برابر مفهوم "نظم" قرار م گي 

اك واقع و عيت   ين اشي   را در ميان اجزاء جامعه ايجاد كرده است. بدين دليل و تقريبا از زمان شكل و كمي 

ى دولت مدرن در ايران شاهد تقابل سازى نظم و تكير توسط ساخت قدرت بوده و هستيم. اما آيا  گي 

 در حوزه ى فرهنگ يافت؟
ی

 م توان جايگزيت  براى اين تقليل دهندگ

د اما با نظر به بازه ى زماب  بعد از جنگ دوم جهاب  و پيامدهاى پاسخ به اين پرسش جواب مشخض ندار    

ش جهاب  شدن، موقعيت  بوجود آمد   و همچني   روند رو به گسي 
تحوالت عظيم تكنولوژيك و اطالعاب 

 و تعامل بي   دولت ها به يك اصل 
" هم در ابعاد داخىل يك كشور و هم در سطح جهاب 

ی
كه "تكير فرهنك

 به امرى "شاذ" و استثناء. مورد پذيرش تبدي
ی

 ل شد و در مقابل، همگت  فرهنك

بررس كشورهاى توسعه يافته نشان م دهد كه با كم شدن فزاينده ى نقش اين دولت ها در حوزه ى  

 به نماد بارز آنها تبديل شد و نقش دولت به مديريت ناهمگت  هاى حاصل 
ی

فرهنگ، تنوع و تكير فرهنك

سازى ساختارى بي   از اين تنوع و تكير كاهش يافت. تجربه ى اين دولت ها نشان م دهد كه نه تنها ناهم

نظم و تكير وجود ندارد بلكه نظم، امنيت و حت  رشد و رونق اقتصادى تا حدود بسيارى مديون پذيرش 

 ني   كمك كرده است. بدين 
 در اين جوامع بوده و حت  اين پذيرش به صلح و امنيت جهاب 

ی
تكير فرهنك

ين داليل عدم رشد اقتصادى و يا عدم ى تجارب سودمند  ترتيب م توان يك از مهمي  پايدارى و شكل گي 

سياس و يا شكست برنامه هاى توسعه اى در ايران امروز را وجود ساختار قدرب  دانست كه به بهانه ى 

 مانند آموزش به زبان مادرى 
ی

د و هر گونه تقاضا در راستاى تكير فرهنك ت را كامال ناديده م گي 
نظم، كير

 پندارد. را تهديدى مستقيم به نظم مستقر م 

چني   رويكردى در بلند مدت نه تنها باعث ب  اعتبارى دولت و تقابل بي   فرهنگ هاى موجود در ايران 

م شود بلكه حت  م تواند با توجه به روند جهاب  شدن به تهديدى براى صلح و ثبات منطقه اى و بي   

 .الملىل تبديل شود 

 

 


