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١- هم اینک چند شبانه روز از قیامی که جرقه ی آن از اعرتاض به بی آبی در خوزستان زده شد می گذرد. متعاقب 

این قیام، با تاخیری چندروزه برخی از شهرهای دیگر ایران نیز به آن پیوستند. مسئله ی بی آبی در خوزستان به 

عنوان جرقه ای بر خرمن انبوه بحران هایی عمل کرد که به خصوص در سال های گذشته طبقه ی کارگر و الیه های 

فرودست طبقه ی متوسط را در تنگناهای شدید اقتصادی و سیاسی قرار داده است. در کنار زمینه های اقتصادی 

و سیاسی ای که فضا را برای قیام در خوزستان آماده کرده است، برای درک آن چه در خوزستان می گذرد دو ستم 

تاریخی را باید در مرکز توجه قرار دهیم؛ ستم طبقاتی و ستم ملی. درک و تحلیل قیام خوزستان جز از راه فهم 

تالقی این دو ستم ناممکن است.

در بسرتی از درهم آمیزی و انطباق این دو ستم بر یکدیگر است که مردم شهرهای خوزستان می توانند با چنین 

گسرتدگی و تداومی چندین شبانه روز رو در روی نیروی رسکوب بایستند و خیابان ها را خالی نکنند. اینکه هر دوی 

این ستم ها یا یکی از این دو، همین گونه هار که در خوزستان عمل می کند، در سایر مناطق ایران مانند کردستان 

نیز وجود دارد و در آن مناطق، هم اینک همراه با خوزستان شاهد چنین اعرتاضات وسیعی نیستیم، اوال که نافی 

تاریخ طوالنی مقاومت و اعرتاضات طبقاتی و سیاسی در آن مناطق نیست و دوما هرگز به این معنا نیست که 

در آینده ای نزدیک شاهد قیام در آن مناطق نخواهیم بود. اما تا جایی که به خوزستان مربوط است، ما نیازمند 

تحلیل مقدماتی ای هستیم که مبتنی بر این دو ستم تاریخی رشایط تداوم این اعرتاضات و استقرار بدیل هایی که 

به معنای واقعی می توانند جایگزین جمهوری اسالمی شوند را نشان دهد و همینطور مخاطراتی را یادآور شود 

که از سویی متوجه تداوم اعرتاضات هستند و از سوی دیگر می توانند به عنوان مانعی در برابر بدیل های واقعی 

ظاهر شوند.
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زمانی که از رشایط تداوم اعرتاضات حرف می زنیم، روشن است که مسئله ی »تداوم« به عنوان یک امر رضوری تا 

رسیدن به نتایجی معین و عینی که قیام را به بدیل وضعیت مستقر پیوند بزند، اهمیت مرکزی می یابد. بنابراین 

باید امکان هایی را خلق کرد که تداوم را ممکن می سازد. هر جنبش اجتامعی، پتانسیل هایی دارد که از سویی نقش 

نیروی محرکه ی آن و از سوی دیگر بسرت تداوم آن را ایفا می کند. ستم های تاریخی ای که از آن نام بردیم مولفه هایی 

خنثا و هرگز اموری ذهنی و منتزع از واقعیات مادی و عینی نیستند و به عنوان مادیتی هرلحظه موجود با عوامل 

برسازنده ی وضعیت تنش و اصطکاک برقرار می کنند. هرجا که بین وضعیت ناشی از ستم تاریخی و وضعیت 

سیاسی ای که آن را استمرار می دهد، اصطکاک روی دهد، یعنی نقاط برخورد و سایش این دو وضعیت به طرز 

طاقت فرسا افزایش یابد، سوژه های تحت ستم تاریخی از وجود عوامل برسازنده ی وضعیت خود »آگاهی« خواهند 

یافت. امری که به روشنی در قیام خوزستان وجود دارد.

نتایج حاد شدن بحران های اقتصادی و ناتوانی رژیم های سیاسی در اداره و کنرتل امور از جایی به جایی دیگر 

متفاوت است. با وجود تلنبار شدن بسیاری از عواملی که می توانند به عنوان جرقه  در انبار باروت عمل کنند 

مانند قطعی برق، کرونا، گرانی و غیره در بسیاری از مناطق، این بار بی آبی در خوزستان نقش این عامل جرقه زن 

را به خوبی ایفا کرد. هیچ چشم اندازی، و با تاکید باید گفت هیچ چشم اندازی برای توفیق حاکمیت در کنرتل امور 

و بازگرداندن زندگی مردم به مسیری عادی که از مسیِر دست کم، کاسنت از ستم طبقاتی و ملی در خوزستان )با 

منودهایی مانند بهره کشی، غارت، بهره مندی نابرابر از منابع و امکانات، کوچ اجباری و…( می گذرد، وجود ندارد. 

جغرافیای سیاسی ایران را باید بر اساس شدت، ترکیب و تالقی انواع ستم های تاریخی تقسیم کرد. بی دلیل نیست 

که به خصوص از دی ماه ۹۶ به این سو شاهد خیزش  و قیام در مناطقی از این جغرافیای سیاسی هستیم که حامل 

بیشرتین تالقی ها از انواع ستم های تاریخی اند. آنچه در خوزستان دارای اهمیت است تداوم قیام با سازوکار تقویت 

با ستم های  قیام  پیوندهای رشیان های  است. قطع  تاریخی  با ستم های  آن  پیوندهای  و سازمان یافته ی  آگاهانه 

تاریخی در خوزستان یا حتا قطع پیوند با یکی از این ستم ها، چیزی نخواهد بود جز تداوم وضعیت فعلی که البته 

از مسیر رسکوبی خونین گذر خواهد کرد.

تقویت پیوند های این قیام با ریشه های تاریخی ستم در خوزستان از مسیری آگاهانه و سازمان یافته ، دو ابزار مادی 

و محلی در خوزستان دارد که عبارت است از ساختار اجتامعی مبتنی بر طوایف و طبقه ی کارگر. دو ساختاری 

که هر کدام در حوزه ی منادین، معرف هر یک از این دو ستم تاریخی اند و در عین حال مردمی که به صورت 

واقعی، ارگانیک و جدایی ناپذیر از هم تحت هر دو ستم زندگی می کنند. آنچه در حوزه ی منادین این دو ستم را 
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از یکدیگر جدا و منفک می کند، هرچند هر کدام از این دو خصلت ویژه های خود را دارد و نیازمند تفکیک، اگر 

در زمین یک جنبش اجتامعی و سیاسی همچنان آن ها را از یکدیگر جدا کند و این دو ستم تبدیل به یک پروژه ی 

هم بسته و رانه های مشرتک یک جنبش نشوند و مدام مورد خطاب و محل پیوند قرار نگیرند، تبدیل به هویت های 

درخودفروبسته ای خواهند شد که نه توان غلبه بر مسئله ی ستم را خواهند داشت و نه نیروهای پراکنده را به 

همبستگی فرا خواهند خواند. آنچه در قیام خوزستان قابل مشاهده است و پتانسیلی که تا این لحظه در جلب 

همبستگی -در اشکال بعضا نابسنده ی موجود- از خود بروز داده، نشان از یکی شدن ستم ملی و ستم طبقاتی  

و مخابره ی پیامی غیرهویتی است. با این حال قیامی که تداوم اش نیازمند پیوسنت و همبستگی سایر نقاط ایران 

و حتا جنبش های مرتقی از رسارس دنیاست، منی تواند در یک نقطه از مبارزه متوقف شود. به این دلیل که به 

منظور الصاق سویه های ارتجاعی در معرض انواع دسیسه ها و دستکاری ها قرار دارد، چه در قالب تقویت یکی از 

گرایش های موجود درون آن و چه در ساحت بازمنایی و ایجاد درکی نابسنده و هراسناک از روندهای طبیعی ای 

که هر جنبشی از مسیر تضاد و برهم کنش نیروی های درونی خود طی می کند.

دو،  این  از  کدام  هر  که  دارد  اهمیت  جهت  این  از  خوزستان  در  کارگر  طبقه ی  و  طوایفی  ساختار  به  ارجاع 

امکان هایی چه در تنظیم گفتار و ایده های این قیام و چه در حوزه ی عمل سیاسی ای که رقم می زند، در اختيار آن 

قرار می دهند. امری که به نظر می رسد تا این لحظه بارقه های مهمی از آن آشکار شده است.

۲- ساختار اجتامعی خوزستان با وجود تغییرات گسرتده و عمیقی که از جمله در خوزستان با ورود به دوره ی مدرن 

ایجاد شده، در بخش هایی به شکل نسبی هم چنان شکل و ماهیت ماقبل مدرن خود را مبتنی بر ساختار قبایل و 

طوایف حفظ کرده است. )ماقبل مدرن از حیث عاملیت اجتامعی و فرهنگی شیوخ قبایل و طوایف و مبتنی بر 

نظام ارزش هایی که بازمانده از دوره ی پیشامدرن اند.( این ساختار با جان سختی، از یک سو هنجارهایی را با خود 

حمل می کند که می توانند در هر تغییری در قامت یک مانع تاریخی بر ضد سویه های مرتقی و رادیکال عمل 

کنند. از سوی دیگر به دلیل روابط درون طایفه می تواند نوعی »کارآمدی تکنیکی« ارایه دهد که در سازماندهی 

اعرتاضات موثر واقع شود. تا آنجا که در قیام خوزستان مشاهده می شود، کارآمدی تکنیکی برآمده از این روابط 

اجتامعی توانسته است در ایجاد نوعی نظم و سازماندهی در اعرتاضات موثر واقع شود. شبکه ای از روابط که به 

صورت تاریخی به نسل های مختلف درون یک طایفه منتقل شده است، در شناخت افراد و گروه های شکل گرفته، 

در اعتامد سیاسی بین آنها، در شناخت توامنندی ها و امکان های حامیتی و پشتیبانی و مسائلی از این دست موثر 
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بوده و توانسته است در تداوم قیام و موثر نبودن نیروی رسکوب نقش ایفا کند. به عنوان منونه هایی تاریخی از 

این دست سازماندهی های جمعی می توان به تشکیل کمیته های مردمی بحران و حامیت از آسیب دیدگان سیل 

در اهواز )فروردین 13۹8( اشاره کرد که به نحوی فوری و موثر در حامیت از سیل زدگان نقش ایفا کردند و ده ها 

تن از اعضای این کمیته ها با برخوردهای پلیسی و بازداشت توسط نهادهای امنیتی روبرو گشتند. جالب آنکه در 

هامن مقطع کمیته هایی نیز از جانب سپاه پاسداران در مناطق سیل زده ایجاد شد که مورد استقبال مردم قرار 

نگرفت. با این حال گفنت این نکته جهت جلوگیری از فتیش نظم و سازماندهی رضوری است که هر نظمی، به 

خصوص اگر مبتنی بر خویشاوندی هویتی باشد، لزوما به خودی خود مرتقی نیست بلکه حتا می تواند در سیاستی 

مبتنی بر هویت در خدمت ایده های ارتجاعی قرار بگیرد. می توان آن کارآمدی را حفظ و از آن استفاده کرد و در 

جریان سازماندهی، آن را از تعلقات هویتی جدا کرد و به آن سویه ی مرتقی داد. با این حال تا جایی که به قیام 

خوزستان تا این لحظه مربوط است این کارآمدی تکنیکی در امر سازماندهی در خدمت قیامی قرار گرفته است 

که خصلت های مرتقی دارد و باید آن را در یک افق رهایی بخش پیش برد.

در عین حال اگر غلبه بر ساختار طایفه ای به دلیل ساختار نسبتا سلسله مراتبی و جایگاه قدرت محلی ای که این 

ساختار نصیب بخش فوقانی آن می کند، تداوم نیابد می تواند مسیر دیگری را پیش روی قیام بگذارد. بخش فوقانی 

طایفه و ایل )شیوخ و خوانین( همواره دارای پیوندهای سیاسی و اقتصادی با سایر جایگاه های قدرت در باال 

هستند، از جمله با شیوخ و رسان طوایف دیگر و همینطور با دولت مرکزی. حفظ و بقای جایگاه شیوخ و خوانین 

ذاتا منوط به ایجاد شکلی از قدرت متمرکز و در کامل ترین شکل سیاسی آن، یک »دولت-ملت« است. فارغ از 

دولت-ملتی هم اینک موجود یا در آینده. مگر آنکه از این ویژگی ذاتِی ناشی از انحصار قدرت سیاسی عدول 

کند و نوع دیگری از مداخله را در جایگاهی برابر با بدنه ی اجتامعی خود در پایین و بدون اتکا بر قدرت های 

مرکزگرا در باال رقم بزند. ذاتی نامیدن ویژگی قدرت انحصاری رسمی در باالی هرم ساختار طایفه و قبیله که امکان 

مانورهای سیاسی در باال را به آن می دهد، هرگز به معنای نفی عاملیت روسای قبایل و طوایف در تخطی از این 

ویژگی ذاتی نیست. در واقع مبتنی بر ممکن بودن عاملیت های اراده گرایانه در برابر ستم هایی که ذاتی نظام های 

سیاسی و اقتصادی اند، در اینجا هم می توان و هم باید بر ممکن بودن عاملیت های تخطی کننده از قوانین ذاتی 

درون همین ساختارهای طایفه ای و قبیله ای ارصار ورزید. 

دلیل ارجاع ما در این منت به ساختار طوایف و قبایل در خوزستان از این روست که اوال نشان دهیم که این ساختار 

می تواند چه نقش ارتجاعی ای در یک جنبش اجتامعی ایفا کند و از سوی دیگر چه امکان هایی از روابط درون 
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طایفه در اختیار قیام خوزستان قرار گرفته است. ضمنا بحث بر رس این است که ساختار طایفه ای که در حوزه ی 

منادین معرف ستم ملی است چه شکاف های درونی ای منطبق بر ستم طبقاتی را با خود حمل می کند و چگونه 

تاکنون توانسته و در ادامه ی قیام خواهد توانست مبتنی بر همین شکاف طبقاتی بر موانع ارتجاعِی درون ساختار 

خود غلبه کند و به خیابان های خوزستان رسریز شود.

شیوخ و خوانین به عنوان یکی از مهم ترین عنارص انسجام بخش طایفه هویت جمعی آن را منایندگی می کنند. با 

این حال شیوخ و خوانین با وجود هویت تاریخی مشرتک دارای زیست طبقاتی کامال متفاوت با بدنه ی اجتامعی 

با  از یک سو  به دالیل کامال طبقاتی  تاریخ مشرتک است،  به رغم هویتی که در زبان و فرهنگ و  طوایف اند و 

شیوخی مرفه، زمین دار و بورژوا روبروییم و از سمت دیگر با بدنه ی اجتامعی ای که طبقات متوسط و کارگر را 

شکل می دهند. به این ترتیب ساختار طایفه ای به رغم ماهیت یکسان ساز آن هرگز نتوانسته شکاف های درونی اش را 

بپوشاند و جایگزینی برای ساختار طبقاتی درون این طوایف به تبعیت از کل ساختار اجتامعی جوامع رسمایه داری 

شود. این شکاف به معنای تجمیع دو نیروی مخالف و متضاد است که در مواقع بروز بحران هایی که ریشه هایش 

همین شکاف هاست خود را در قالب دو نیروی ارتجاعی و مرتقی نشان می دهد. گرچه شیوخ دارای جایگاه سابق 

منادین  جایگاهی  بیشرت رصفا  تدریج هر چه  به  و  نیستند  طایفه  ساختار  درون  قدرت  روابط  بازتولید  در  خود 

یافته اند، اما همین جایگاه منادین به انضامم موقعیت طبقاتی ای که شیخ طایفه از آن برخوردار است، او را درون 

شبکه ای از روابط قدرت سیاسی محلی و فرامحلی قرار می دهد که همواره بازتولیدکننده ی جایگاه تعیین کننده ای 

از نفوذ اجتامعی درون طایفه است.

به همین دلیل است که هرازچندی شاهد دیدارهای مناسبتی و »ترشیفاتی« بین شیوخ و رسان اقوام با مقامات 

سیاسی در سطح استان و کشور هستیم. مبتنی بر شکاف طبقاتِی درون ساختار طوایف، هر لحظه که این شکاف 

-که تابعی از شکاف بزرگرتی ست که در نسبت با بورژوازی مرکز برقرار می شود- افزایش یابد و به جنبشی رادیکال 

و رزمنده تبدیل شود، به صورت اجتناب ناپذیری در مقابل بورژوازی درون طایفه قرار خواهد گرفت.

و همینطور کامال برعکس، بورژوازی درون طایفه در مقابل چنین جنبشی به انواع ائتالف ها و اتحادها از قضا 

با دولت مرکزی دست خواهد زد تا جنبش رسکوب شود. یا اگر قیام وارد مرحله  ی برگشت ناپذیر رسنگونی دولت 

مرکزی شد، در ائتالف با دولت های خارجی، با عقب راندن سویه ی طبقاتی جنبش، و با تقویت سویه های هویتی 

آن و با حقنه کردن سیاست مبتنی بر هویت همچنان امکان تداوم »آقاباالرسی« را این بار در قامت یک دولت 

تازه تاسیس برای خود فراهم کند. مسئله ی این منت دولت تازه تاسیس نیست، بلکه فرصتی است که این دولت برای 
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تداوم سلطه ی طبقاتی و نظام سلسله مراتبِی تازه احیاشده ای فراهم کرده است. این هامن سویه های ارتجاعی ای 

است که می تواند رس یک جنبش و قیام را در مقابل »دولت مرکزی« بیخ تا بیخ بربد. چه آن دولت مرکزی در تهران 

نشسته باشد و چه در ریاض.

اما قیام خوزستان تا این لحظه نشان داده که خوانین و شیوخ توان جلوگیری از قیام را نداشته اند. از دست رفنت 

تدریجی قدرت شیوخ و رسان طوایف و اقوام نزد مردم از اعرتاضات کارون 138۴ تا کنون وارد مرحله ی جدی تری 

و  کنند  ایفا  را  حکومت  و  ستمدیده  مردم  بین  میانجی گری  نقش  منی توانند  دیگر  طوایف  رسان  و  است  شده 

درخواست حکومت از شیوخ منطقه برای »واسطه« شدن از سوی مردم پذیرفته نشده است. عبور از این موانع 

میدانی و محلی و تاریخی و بی اعتامدی به شیوخ و خوانین، یکی از مراحل مقدماتی شکل گیری قیام در خوزستان 

بوده و یکی از رشایط تداوم آن در امروز و حفظ و تقویت سویه های طبقاتی درون قیام در آینده، ادامه ی همین 

بی اعتامدی به شیوخ و خوانین منطقه و پس زدن نقش میانجی گرایانه ی آنان است.

3- تقلیل انسان تحت ستم به یک »شهروند« همگن با هر انسانی در هر جای دیگری از ایران، آن چنان که در 

گفتارهای ایدئولوژیک مرکزگرا انجام می شود، سلب سویه های تاریخِی هویتی اوست که از قضا او را واجد یک 

معنای سیاسی در مقیاسی تاریخی می کند که در عین حال مکان مند و دارای ساختاری اجتامعی است. آنچه در 

و محرومیت های  از جمله فشارها  و واجد ستم ملی کرده  بحران ها  از  انواعی  را دچار  دوران مدرن خوزستان 

نام ستم  به  آنچه  اعامل می شود.  آن   بر  از سوی یک دولت-ملت مرکزی  که  سازمان یافته و ساختارمندی است 

ملی در این منطقه به عنوان یک ستم عمده شناخته می شود ترجمه ی چنین وضعیتی است. نکته اینجاست که 

)اینجا فارس شیعی( را  بنابر خصلتی که هنگام زاده شدن در خود رشد داده، هویتی مرکزی  حکومت مرکزی، 

برگزیده است و مابقی هویت ها یک پیرامون را تشکیل می دهند. توزیع قدرت، انتقال سود و جابه جایی ثروت، 

اختصاص منابع و امکانات و منزلت اجتامعی بر اساس چنین الگویی عمل می کند. این نظام تقسیم هویت ها به 

مرکز و پیرامون و ساختار نابرابری ساز، منطق خودویژه اش را درون یک مناسبات معین تولید اجتامعی می یابد و 

اگر این مناسبات معین تولید اجتامعی واژگون شود، این »الگوی توزیع قدرت و ثروت و منزلت« دیگر رضوری 

نخواهد بود. بر این اساس مبارزه با ستم ملی، مبارزه با ساختار مرکز و پیرامون و نظام مبتنی بر هویت مرکزی، 

گره خورده است به مبارزه با امری که آن را تولید و موجه می کند. به این ترتیب به صورتی اجتناب ناپذیر مبارزه با 

ستم ملی در مبارزه ی طبقاتی علیه رسمایه داری به عنوان رژیم تقسیم هویت ها به مرکز و پیرامون ادغام می شود. 
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به همین دلیل است که می گوييم در درکی همه جانبه هرگز منی توان کل وضعیت و همه ی اجزایش را، حتا آنجا 

که به کوچ اجباری ساکنان بومی و نظایر آن اشاره می کنیم، به ستم ملی تقلیل داد و نه تنها عوامل برسازنده ی آن 

را ندید، بلکه افق مبارزه علیه یک ستم ملی معین را در تولد یک »دولت-ملت« جدید قرار داد. چنین افقی هامن 

الگوی توزیع نابرابر ثروت و قدرت سیاسی ای است که در یک تکرار ابدی در بازتولید نظمی رسمایه دارانه متجلی 

می شود. این نظم چیزی نیست جز دیگری سازی از سایر هویت ها و ایجاد ساختار نابرابری ساِز طبقاتی درون هامن 

»ملت واحد«. بنابراین در مواجهه با دو ستم ملی و طبقاتی، بر اساس جایگاه برسازنده ی ستم طبقاتی، ناچاریم 

ستم طبقاتی را به مرکز ثقل مبارزه ی سیاسی تبدیل کنیم.

طوایف در خوزستان در ساحت منادین، ستم ملی را منایندگی می کنند. با این جود درون همین ساختار اجتامعِی 

تحت ستم ملی، انواع دیگری از ستم در جریان است که اصلی ترین آن ستم طبقاتی است. نظم نابرابری ساز ناشی 

از این ستم، بخش فوقانی یک طایفه و قبیله را نسبت به بخش های دیگر در جایگاهی به شدت فرادست قرار 

می دهد و با شکل دادن به انواع جایگاه قدرت، سوژه هایی از ستم ایجاد می کند که منطق رابطه اش با فرادستی 

از درون هامن ساختار اجتامعی، تفاوت معناداری با فرادسِت بیرون از آن ساختار منی کند. 

لر،  کرد،  طبقاتی  سوژه ی  با  طبقاتی  اتحاد  مستعد  را  عرب  تحت ستم  طبقاتی  سوژه ی  که  است  نسبتی  چنین 

بلوچ و غیره می کند و به هامن نسبت فرادست عرب و کرد و لر و بلوچ را همدست و متحد طبقاتی فرادست 

فارس مرکزنشین یا هر فرادست دیگری در منطقه. پریدن از روی ستم طبقاتی و اتکای رصف بر روی هویت 

رسکوب شده ی ملی، هموارکننده ی راه برای هرچه سازمان یافته تر شدن ستم طبقاتی در ساختارهای احیا شونده ای 

است که مبتنی بر یک سلسله مراتب طبقاتی، هویت را تبدیل به سوخت ماشین غارت، بهره کشی و رسکوب سیاسی 

می کنند.

هیچ نکته ی تشکیکی ای در عمده و واقعی بودن ستم ملی و مضاعف بودن محرومیت و نابرابری در خوزستان 

ساختار  این  درک  منظور  به  است.  و همه جانبه   پیچیده  راه حل های  نیازمند  ستم  پیچیده ی  ساختار  اما  نیست. 

پیچیده، درست است که به منظور همگن نکردن و هم ارز ندیدن این ستم ها نیازمند تفکیک انواع ستم هستیم، 

اما باید این پرسش ها را مشخصا درباره ی خوزستان )و با در نظر گرفنت تفاوت ها درباره ی مناطق دیگر( طرح کنیم 

که دو ستم تاریخی طبقاتی و ملی چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ و چگونه یکی به میانجی دیگری بازتولید می شود؟ 

هم به لحاظ منطقی و هم از نظر تاریخی، منی توان ستم ملی را بیرون از ساختار ستم طبقاتی تحلیل و برای آن 

راه حل پیدا کرد. مگر آنکه ساده انگارانه تصور کنیم، درون نظمی رسمایه دارانه و مبتنی بر بهره کشی و غارت، 
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می توان ستمگری خیرخواه یافت که ساختار مرکز و پیرامون را ایجاد نکند و از فرصت هایی که چنین ساختاری 

برای تداوم غارت و استثامر در اختیار او می گذارد چشم پوشی کند. یا درون یک نظم مبتنی بر هویت معین و 

جدا از دیگر هویت ها، همگان با اتکا بر خویشاوندِی تاریخی درون یک مناسبات سیاسی و اقتصادی برابر خواهند 

زیست و ستم  طبقاتی با ابزار زبان و فرهنگ مشرتک از میان برداشته خواهد شد. به سیاق هامن معجزه ای که در 

میان جامعت فارس زبان در مرکز، یا مثال در اقلیم کردستان عراق رخ داده است. روشن است که چنین تصوراتی 

چه مقدار غیرواقعی و غیرتاریخی است.

ساختار سلسله مراتبی در قبایل و طوایف و حفظ فرادستِی بخش های فوقانی آن، یک نیروی ارتجاعی را همواره 

ترغیب می کند که به دلیل نیاز به استمرار فرادستی طبقاتی، تالش کند ستم طبقاتی را از مرکز ثقل مبارزه خارج 

و در حادترین رشایط که دیگر منی توان به قدرت مرکزی در تهران تکیه کرد، با هویتی کردن قیام راه را برای 

انواع ائتالف ها با سایر نیروهای مرکزگرا برای خود باز کند؛ با نیروهای مرکزنشین در منطقه که راه را برای ساخت 

»دولت-ملت« باز و مسیر عروج اشکال جدیدی از ستم طبقاتی را هموار کند. راه حل جلوگیری از چنین رشایطی، 

واژگون ساخنت این ساختار عمودی و پیش قراولی بدنه ی اجتامعی این طوایف در این جهت است که به لحاظ 

سیاسی راه چنین تغییراتی از باال را مسدود کند. امری که تا این لحظه در خوزستان روی داده است و باید افق 

قیام را به آن گره زد. به همین منظور این نیروی اجتامعی ناچار است که نه تنها تالقی ستم ملی و طبقاتی را به 

رسمیت بشناسد، بلکه در تعیین مسیر مبارزه اش به آن عاملیت ببخشد و ستم ملی را درون امکان هایی که یک 

مبارزه ی عمیقا طبقاتی ایجاد می کند از بین بربد. 

چنین رویکردی در عین حال متحدین جدیدی را رو به سوی سوژه های تحت  ستم معرفی می کند که در همبستگی 

با آن ها می توان یک رژیم سیاسی را به متامی عقب راند و از میان برداشت. درون یک مبارزه ی طبقاتی است 

که می توان نه تنها از هویت های بسته فرا رفت بلکه از ساختارهای پیشامدرن اجتامعی که مبتنی بر عاملیت 

دیگری )چه فارس مرکزگرا و چه شیوخ طایفه( عمل می کند به حوزه ی عاملیت های »خودآئین« وارد شد. کلید 

خوردن قیام در خوزستان بیش از هر چیز به معنای تحقق خودآیینی و عبور از واسطه ها و میانجی هایی ست که 

نظم حاکم با انواع متهیدات اجتامعی و سیاسی جلوی پای او می گذارد؛ از سازوکار انتخابات و مناینده ی مجلس 

و امامان جمعه تا شیوخ طوایف. هامنطور که بازگشت به فضای پیشا دی ۹۶ و آبان ۹8 که از نتایج سیاسی اش 

پایان عاملیت های سیاسی جناحین اصالح طلب و اصولگرا بود، دیگر ناممکن است، قیام در خوزستان نیز تا این 

نام دارد. مسئله  پایان عاملیت شیوخ منطقه درون ساختار اجتامعی دیرپایی است که طایفه  به معنای  لحظه 
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امری ممکن منی شود  است. چنین  آن  روی  پیش  افق جدیدی  کردن  باز  و  رویداد  این  کردن  بازگشت ناپذیر  بر 

جز نفی مرجعیت هویتی شیوخ و خوانین درون یک مبارزه ی طبقاتی که اشکال نوین سازماندهی اجتامعی بر 

اساس مرجعیت های جهان شمول غیرهویتی خلق می کند و معنایش را در پیوند با بازتصاحب متام آن عرصه های 

سلب مالکیت شده از مردم عرب خوزستان و دیگر سوژه های تحت ستم طبقاتی در آن منطقه به دست می آورد. 

اشکال نوین سازماندهی اجتامعی ای که به معنای اداره ی محل کار، محل زیست و همه ی دیگر حوزه های زیست 

اجتامعی توسط ارگان های توده ای و طبقاتی مردم و کارگران است.

۴- دهه هاست که به واسطه ی کشف چاه های نفت، زمین های حاصلخیز و دریا، خوزستان به یکی از مهم ترین 

مناطق صنعتی ایران تبدیل شده است. تحوالت طبقاتی به خصوص در سه دهه ی اخیر و همینطور تاثیر صنعتی 

شدن بر بحران بی آبی موضوع مستقیم این منت نیست، اما هرآنچه مربوط به تعرض طبقاتی نظام رسمایه داری به 

طبقه ی کارگر بوده، نتوانسته است جلوی رشد بخشی پیرشو و مبارز در طبقه ی کارگر را بگیرد. 

توانستند  قضا  از  که  است،  نیشکر هفت تپه  و رشکت  اهواز  فوالد  در  کارگری  مبارزه ی  سال ها  این حرف  گواه 

ایده هایی مرتقی مانند اداره ی شورایی را که فراتر از اشکال صنفی اش، اصلی ترین فرم سیاسی آلرتناتیو سوسیالیستی 

است، تبدیل به مسئله ی جنبش کارگری و سیاسی ایران کنند. در عین حال بخشی از بدنه ی جنبش کارگری در 

خوزستان همزمان با ستم طبقاتی، ستم ملی مربوط به خلق عرب را نیز تجربه می کنند و به این ترتیب محل تالقی 

این دو ستم تاریخی  اند. با وجود آنکه تعالی جنبش کارگری در خوزستان در سال های اخیر هرگز آن چنان نبوده 

است که خصلت رزمنده ی خود را فراتر از مسائل کارگری، به ستم ملی ترسی دهد اما با قیام خوزستان نشان 

داد که می تواند چنین تکالیفی را در رویکردی غیرهویتی به صورت فوری در دستور کار خود بگذارد و در خود 

درونی کند. بیانیه ای که از سوی کارگران فوالد اهواز در روزهای اخیر منترش شد، هم نشان دهنده ی سویه های 

مرتقی جنبش کارگری در خوزستان است و هم گویای خصلت های طبقاتی و غیرهویتی این قیام که قادر به جلب 

همبستگی است: »در این روزها که مردم خوزستان در رشایط اسف بار زندگی می کنند بار دیگر اعالم می کنیم که 

همراه آنان بوده و هستیم چون میان مطالبات معرتضان خیابانی با مطالبات کارگری منافاتی وجود ندارد و این 

اعرتاضات را عمدتاً خانواده های کارگری شکل داده اند…«

منونه هایی از همبستگی بین جنبش کارگری و بخش های دیگر جنبش طبقاتی در ایران مانند جنبش بازنشستگان 

و معلامن در سطوح مختلف، نشان می دهد که چنین همبستگی ای در عرصه ی تالقی ستم ملی و طبقاتی نیز 
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چه افق های رهایی بخشی را می تواند بگشاید. آنچه مدنظر است تنها ایجاد پیوند بین منودهای مختلف مبارزه 

در عرصه ی این دو ستم نیست. بلکه درونی کردن مبارزه علیه ستم ملی در مبارزه ی طبقاتی است. به طوری که 

همزمان هر قدم در جهت واژگون کردن استیالی طبقه ی رسمایه دار -که به معنای خلع ید سیاسی و اقتصادی از 

رسمایه داری ست و قدرت گیری سیاسی طبقه ی کارگر- بتواند گشاینده ی فضای سیاسی و نهادهای سازمان یافته ی 

خود آئیِن حیات جمعی برای خلق عرب شود. منفک دیدن ستم ملی و ستم طبقاتی هرچند می تواند در فهم نظری 

خودویژگی های هر کدام از این دو کمک کند اما در مقام یک نیروی بدیل، جدا کردن این دو از یکدیگر به معنای 

ایجاد شکاف در قیام و به معنای شکست یک پروژه ی سیاسی رهایی بخش است. 

از آنجا که قدرت گیری سیاسی طبقه ی کارگر بدون تغییر در مناسبات حاکم بر تولید و به طور مشخص تحقق 

مالکیت اجتامعی بر ابزار تولید -به منزله ی اولین قدم ها- ممکن نیست و به این ترتیب واجد عميق ترین تغییرات 

سیاسی است و در عین حال از تاکید بر هویت های فروبسته اجتناب می کند، رضورتا واجد رهایی از ستم ملی 

است. نکته اما اینجاست که منی توان مسیر عکس این را پیمود. به این معنا که سیاست مبتنی بر هویت، حتا آنجا 

که با پروژه ی سیاسی خالص شدن از یک ستم ملی مرکزگرا پیش می رود، هم از حیث منطقی و هم با رجوع به 

فکت های تاریخی، واجد رهایی از ستم طبقاتی نیست و قطعا با تولد یک »دولت-ملت« جدید که واحد سیاسی 

نظم رسمایه داری است، به احیای طوالنی مدت تر ستم طبقاتی خواهد انجامید. باید به این نکته توجه کرد که 

هم اینک با دو حوزه ی منفک از هم در قیام در خیابان های خوزستان روبرو نیستیم. اما آنچه مربوط به افق پیِش 

روی قیام است، آنچه که از منفک شدن این دو عرصه از مبارزه جلوگیری خواهد کرد و آن ها را در فرم های سیاسی 

مشرتک پیش خواهد برد، اعتالی گفتار طبقه ی کارگر در رهربی قیام است که از قضا بدنه ی اجتامعی ستمدیده ی 

طوایف را تشکیل می دهند.

بین جناح های جمهوری  در  تاریخی  دوباره ی یک صف بندی  آشکار شدن  با  در خوزستان،  قیام  نتیجه ی  در   -5

اسالمی و مخالفان راست گرای آن در مقابل مردم عرب خوزستان روبرو شده ایم. به نحوی که این نیروها به رغم 

حامیت ریاکارانه از »اعرتاضات بر حق«، هراس شان را از»شورش کور« که بسرت اقدامات »تجزیه طلبانه« است در 

اظهاراتی داهیانه نشان دادند. این دست نسبت های از رس استیصال آشکارا در جهت هموار کردن ایدئولوژیِک 

مسیر رسکوب این قیام است. قطعا عمیق تر و رسارسی شدن این قیام که از قضا در گرو رشد سویه های طبقاتی 

آن است، این دست مواضع که نشان از ائتالف طبقاتی جناح های مختلف رسمایه داری است را افزایش خواهد داد.
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هر جنبش اجتامعی عرصه ی نربد نیروهای گوناگون و مخالف است و این یا آن گرایش نامعین منی تواند به تنهایی 

نتیجه ی نربد نهایی را روشن کند. نکته بر رس خصلت های عمده ی هر جنبش است و این که هر نیروی سیاسی 

چگونه گرایش خود را می تواند تبدیل به مسئله ی اصلی و افق آن جنبش کند.

آنچه به نظر می رسد وظيفه ی کمونیست هاست فراتر از اعالم همبستگی با قیام، تقویت سویه های طبقاتی قیام 

خوزستان در پیوند با ستم ملی، و درونی کردن ستم ملی در مبارزه ی طبقاتی است. با تقویت این سویه هاست 

که اوال سدی در مقابل نفوذ نیروهای ارتجاعی و اتحاد حامالن این گرایش با دشمن طبقاتی ساخته خواهد شد 

و دوما حرکت عمومی قیام را در جهتی خواهد انداخت که همواره در برابرش امکان های جدیدی خواهد گشود. 

به اين ترتيب از مهمرتین امکان هایی که از درون خود قیام فرا خواهد رویید جلب همبستگی نیروهای مرتقی 

در سطح بین املللی و ترغیب سایر مناطق ایران برای پیوسنت به قیام است و در نهایت مهم ترین این امکان های 

گشوده شده در آینده بازتصاحب فضاهای سیاسی در شهرها، ادارات، کارخانجات، پادگان ها و غیره نه به منظور 

انتقال آن به یک نیروی مستقر در باال بلکه به هدف اداره ی مداوم امور از پایین و تعمیق آن در همه ی عرصه های 

حیات اقتصادی و اجتامعی است.

از دو سو امکان مهار قیام وجود دارد و هر دو سوی این مهار، به ارتجاع داخلی و اپوزیسیون راستگرای آن گره 

خورده است. یکی رشد گرایش های هویت طلب که مسیر زدن عناوین جرم انگاری شده ای مانند »تجزيه طلبی« و 

سپس رسکوب هرچه سنگین تر را تسهیل می کند. 

این در حالی است که باید عمیقا از حق تعیین رسنوشت که معادلی برای بازتصاحب عرصه های عمومی،  از جمله 

مالکیت اجتامعی بر ابزار تولید و ثروت عمومی  است، دفاع کرد. و دیگری فراهم آوردن فضا برای رشد شعارهای 

ارتجاعی ست که کار ویژه اش الصاق نیروی راست برانداز به قیامی است که کمرتین ارتباط سیاسی و طبقاتی را نه 

به دی ٩۶ و آبان ۹8 داشت و نه به قیام هم اینک موجود. یکی از عوارض اولیه ی بروز این نشانه های ارتجاعی در 

قیام، ایجاد مانع در برابر همبستگی و رسارسی شدن آن در سایر مناطق و تعمیق آن تا جایی ست که واقعا بتواند 

در روندی ایجابی به خلق و استقرار یک بدیل سوسیالیستی منجر شود. شدت عمل نیروی رسکوبگر جمهوری 

اسالمی در شهرهایی مانند ایذه، الیگودرز و مسجد سلیامن که در اولین روزهای پیوستنشان به قیام چندین شهید 

دادند و ترکیب جمعیتی آنان بیشرت شامل لرها و بختیاری هاست، نشان می دهد قوای رسکوب حکومتی نیز متوجه 

مخاطرات شکل گرفنت همبستگی های فراهویتی با قیام است و بیشرت ترجیح می دهد با قیامی رسارس »عربی« 

طرف باشد تا بتواند از سوخت بار ایدئولوژیک مرکزگرایِی عرب ستیز برای رسکوب هرچه شدیدتر قیام بهره بگیرد.
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به این ترتیب هرگز منی توان همه چیز را بر عهده ی روندهای خودبخودی قیام در خوزستان گذاشت. اگر مناطق 

دیگر ویژگی های قیام خوزستان و پتانسیل های رهایی بخش آن را نبینند و به آن نپیوندند، نتیجه از قضا به هویتی 

شدن قیام در خوزستان خواهد انجامید، قدرت نفوذ و تعمیق اش را خواهد کاست و دایره ی رسکوب را تنگ تر 

خواهد کرد. اما خربهایی که در این روزها و در این ساعات به گوش می رسد نشان از آن دارد که به رغم متایالت 

ناسیونالیست های چپ و راست، قیامی که این بار از خوزستان آغاز شده است توان آن را دارد که مانند دی ۹۶ 

و آبان ۹8 به سایر نقاط ایران گسرتش بیاید و همبستگی جلب کند و در این مقطع این روشن ترین نشانه برای 

مبارزه ای غیرهویتی و طبقاتی است.
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