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مقدمه:
اسم نوید افکاری و اعرتاضات مرداد  ،۱۳۹۷مقاومت مردم بر رس تفکیک شهرستان در حد فاصل
سالهای  ،۱۳۹۸-۱۳۹۶و دستآخر قیام آبان  ،۱۳۹۸به نظر برای رفنت رساغ کازرون کافی میآید.
برای ما کازرون از  ۱۳۹۶جدی شد و فروکش نکردن استعداد خیزش و مقاومت در آن طی سالهای
بعد ثابت کرد که باید آن را بیش از پیش جدی بگیریم .خوب که کاویدیم متوجه شدیم مقاومت
مردمی ،ریشههای مادی جدیتری هم داشته است :کازرونیها در آبان  ۹۵بر رس مخالفت با مسکونی
کردن حریم چاه آب کازرون در دامنههای کوه شاملی شهر ،اعرتاضات مردمی وسیعی را سازمان
دادند .پرسوجو دربارهی لحظهی خیزش و اعرتاضات هرچه بیشرت موضوع را جذاب کرد :مردمی که
برای آزادی معرتضان بازداشتی به کالنرتی هجوم بردند؛ مردمی که تابلوی بانک را بدل به سپر دفاعی
خود در برابر گارد ضدشورش کردند؛ و مردمی که نیروی مسلح را در میدان شهر از دو طرف قیچی
کردند .حس کردیم کازرون زیر بزرگی نام دی  ۹۶و آبان  ۹۸گم شده و جدی گرفته نشده است.
با طرح تجزیهی کازرون تحتعنوان شکلگیری شهرستانی جدید به نام «کوهچنار» ،شامل دو شهر
«کوهمره نودان» و «چنارشیجان» [چنارشاهیجان] ،مردم این چوب حراج زدن به موطنشان را تحمل
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نکردند و با همهی توان به خیابان آمدند .شدت درگیریها چنانکه گفته شد به حدی بود که وزارت
کشور مدعی شد «آشوبطلبان» از جایی خط گرفتهاند و در کانالها و سایتهای اصولگرا مداوم به
مردم برچسب اراذل و اوباش زده شد .این درگیری یادآور تاریخ خونینی بود که پُشت رس تجزیهی
شهرستانها از ابتدای دههی  ۱۳۷۰وجود داشت:
تبدیل قزوین به استان و جدا شدن آن از استان زنجان ،اعرتاض مردم سبزوار به وزارت کشور دولت
خامتی بابت تشکیل خراسان شاملی ،تقسیم خراسان به پنج استان و درگیریها در نیشابور و سبزوار،
ایجاد شهرستان گراش در جنوب استان فارس و اعرتاضها به تقسیم هرمزگان و اعرتاض مردم سمنان
برای انتخاب مرکز استان .اینها و بسیاری اعرتاضات کالبدشکافینشدهی از جنس تفکیک شهرستان یا
تحت طرد و ستم بودن مردم آن (نظیر مورد اخیر شهرهای خوزستان) ،ریشههایی را فراتر از استعداد
خیزش و قیام مردم از یکسو و توان رسکوب رژیم از سوی دیگر آشکار میکند؛ ریشههایی که تو
گویی خرب از آشنایی الگوی اعرتاض و رسکوب برای هر دو طرف ماجرا میدهد ،به نحوی که این تضاد
رو به سوی امری نو منیکند و هر بار تکرار میشود .برای ما رجوع به کازرون لحظهی تولد پرسشها
بود .از خالل مصاحبهها و پیگیری اخبار ،سعی کردیم درستتر بپرسیم و آن را با دیگران به اشرتاک
بگذاریم تا شاید از حلقهی فروبستهی به شور آمدن و در شوک فرو رفنت راهی به بیرون بیابیم.

ماجرای حریم چاه آب
ماجرا از این قرار بود که تنها منبع آب آشامیدنی ١٢٠هزار نفر در کازرون که در زمینی در نزدیکی
بیامرستان ولیعرص کازرون واقع است ،به درخواست شخصی به نام رئیسی که خود را مالک این زمین
معرفی کرده ،بهطور غیرقانونی در معرض مسکونی شدن قرار گرفت و علیرغم مخالفت با درخواست
وی ،او در عمل تا جایی پیرشوی کرد که تنها با مداخلهی مردمی جلوی کارش گرفته شد.
موضوع را که پیگیری کنیم به نامهای از شورای تأمین استان فارس در تاریخ  30دیماه 1392
برمیخوریم که در آن به منظور جلوگیری از آلودگی آبهای آشامیدنی و با تأکید فراوان ،دستور
جلوگیری از هرگونه واگذاری انشعاب آب و برق در حریمهای 25سالهی آبهای رشب داده شده
است؛ و از ادارات برق ،آب ،شهرداریها و ...خواسته شده تا در متام نقشههای تفصیلی شهری
و توسعهی شهری ،حریم منابع آبی به طور کامل رعایت شود .در دو نامهی دیگر به تاریخهای
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اردیبهشت و خرداد  ۱۳۹۵رییس امور آبفای استان فارس به طور واضح از رؤسا و مدیران ادارات
کازرون خواسته که از مسکونی شدن حریم چاه آب این شهر جلوگیری کنند و از "ی .ر" نام برده شده
است .این اتفاق در استانی افتاد که بیشرتین تاالب و دریاچهی ایران را در خود جای داده و نزدیک به
 ۱۶دریاچهی آن تا سال  ۱۳۹۵نابود شده بود .در رشایطی که چاههای آهکی شامل کازرون تنها منبع
تأمین آب رشب این شهر است ،خشکسالی با منابع آبی کاری کرد که عمق چاههای شهر به  ٢٥٠تا
 ٣٠٠مرت رسید .از سال  ٦٥یا  ٦٦آب شیرین شهرستان کازرون از رودخانهی شاپور و چشمهی ساسان به
استان بوشهر منتقل میشده ،زیرا هزینهی شیرین کردن آب شور در استان بوشهر بسیار گزاف است و
همین امر بوده که چاههای آهکی شامل کازرون را به تنها منبع آب این شهرستان تبدیل کرده است.
در همین راستا هفدهم تیرماه  ۱۳۹۷مردم برازجان (دومین شهر پرجمعیت استان بوشهر) در اعرتاض
به بیآبی چند روزه ،برای ساعاتی مسیر شیراز-بوشهر را بستند و جلوی صحبت کردن معاون سیاسی
فرماندار دشتستان را هم گرفتند .این اعرتاضات بیش از ده روز ادامه داشت.
آب دشتستان سالهاست که از تصفیهخانهی بوشیکان کازرون تأمین میشده و به دلیل خشکسالی
طوالنیمدت ،میزان انتقال آب از این خط کاهش چشمگیری یافته بود .این در رشایطی است که بیش
از  ۵۰روستای کازرون فاقد آب آشامیدنی بودند و آبرسانی به آنها با تانکر انجام میشد و قسمتی از
شهر کازرون نیز مشمول نوبتبندی قطعی آب بیش از  6ساعت در شبانهروز بود.
با اینهمه دعواهای مابین دو استان بر رس تأمین آب ،دیواری کوتاهتر از کشاورزان کازرونی پیدا
نکرده است .باغدارانی که متام معاششان به این کار گره خورده و عمدتا محصوالتشان مشمول
خرید تضمینی منیشود .این کشاورزان بنا بر فشارهای معیشتی در این منطقهی خشک ،رو به
کاشت هندوانه و گوجهفرنگی آوردهاند و اقدام به حفر چاههای غیرمجاز و گذاشنت موتورپمپهای
غیرقانونی بر رس چاهها میکنند .در درگیری ناشی از این موضوع میان کشاورزان روستای تلکوشک
و پلیس در  ۲۱تیر  ،۱۳۹۷یک نفر از کشاورزان کشته میشود .مردم محلی در کازرون سالها برای
تأمین آب باغها و کشتهای موسمی با استفاده از موتورپمپهای ثابت و سیار ،از رودخانهی شاپور
آب برداشت میکردند؛ با دخالت نیروهای انتظامی برای جمعآوری موتورپمپها ،درگیری میان
ساکنان روستای کامرج و نیروهای انتظامی سبب کشته شدن فردی با هویت اعالم شدهی "الف.الف"
میشود.
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آنانی که نحوهی کشت و حفر چاه غیرمجاز و کاشنت موتورپمپها را جنایت کشاورزان در حق آب
قلمداد میکنند باید به این پرسش پاسخ بگویند که چطور مسیر دیگری برای این کشاورزان برای امرار
معاش باقی منانده و چطور تابع منطق تجاری شدن کشاورزی ،از یکسو کاشت محصوالت بینسبت
با اقلیم و از سوی دیگر رضورت تأمین آب برای آنها را نتیجه داده است .مردم میگویند:
 بیشرت مردم کشاورزن؛ اگر کسی کارمند نباشه کشاورزه. اطراف کازرون همهش زمین کشاورزیه .دامداری هم کم نیست البته. توی این سالها خیلی از روستاییها اومدن کازرون ساکن شدن.اما برگردیم به کازرون و قضیهی متلک آقای "ی .ر" .او زمین مورد مناقشه را با وجود آنکه کاربری
فضای سبز داشت در خالل سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۳خریداری و سپس برای تغییر کاربری آن اقدام کرده
است .زد و بند رئیسی با شهرداری از آنجایی آشکار میشود که علیرغم مخالفت کمیتهی فنی
حفاظت از منابع آب استان فارس با پیشنهاد کاهش حریم رشب آب خیابان باهرن از  ۳۰۰به ١٧٠
مرت در جلسهی  ۱۸آبان  ۱۳۹۴در فرمانداری ،با دخالت «گرامی» (فرماندار وقت) ،تحت لوای مجوز
کمیتهی مادهی  ،٥شهرداری مجوز تغییر کاربری این منطقه را صادر کرد.
نکته اینجاست که ادارهی آبفای کازرون دستکم سه مرتبه مخالفت خود را به کمیسیون مادهی ٥
دفرت فنی شهرداری اعالم کرده بود اما شهرداری بیتوجه به این مخالفتها ،مشی رانتخوارانهاش
را در پیش گرفت .دیگر منایندگان کمیسیون مذکور سازمان محیطزیست ،منابع مالی و استانداری
هستند که گویا علت صدور مجوز رصفا مخالفت یکی از اعضاء (یعنی ادارهی آبفا) بوده است.
نتایج دموکراسی مبتنی بر اکرثیت هنگامی که منابع مادی قدرت و ثروت و معاش جامعه در دستان
عدهای باشد بسیار دیدنی است.
همهی اینها در رشایطی که مبتنی بر قواعد وزارت نیرو ،دربارهی حریم آب رشب تنها کارشناسان آبفا
میتوانند اظهارنظر کنند و نه شهرداری یا هر نهاد دیگر.
حتی به اعتبار قواعد ساختوساز و مدیریت منابع آبی ،اجازهی کاهش حریم چاههای آب (تا حداکرث
 ۱۵۰مرت) زمانی میتواند داده شود که شبکهی فاضالب کشور و تصفیهی آب در هر مکانی به صورت
مدرن اداره گردد ،و نه در شهرهایی که فاضالب شهری به صورت چاهی است .در چنین رشایطی
حسی ن رضازاده ،منایندهی کازرون ،که چهرهی اصلی بحران تجزیهی کازرون هم بهحساب میآید ،با
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مواضعی خاکسرتی پیرامون موضوع حریم چاه آب گفته است« :اینکه گروهی معرتض تغییر حریم
باشند ،معیار قانون نیست .مالک ما نظر متخصصان و کارشناسان است .آنها نیز تعریفی از حریم
چاه آب رشب دارند که اگر رعایت نشود ،اجازهی تغییر حریم منیدهند .معیار قانون چیزی است که
مشخص و مدون است و بر پایهی هامن باید در همهی شهرها بررسیها انجامشود .حریم چاههای
آب رشب مشخص است و کازرون نیز از این قاعده مستثنی نیست».
جدیترین اعرتاض مردم نسبت به این موضوع که رسانهای هم شد ،به هفتهی اول تیر  ۱۳۹۶برمیگشت
که در صف اول گروهی کفنپوش دیده میشوند و یک صف اعرتاضی در جلوی محل چاه آب شکل
میگیرد .البته این تجمع به نحوی حالت رسمی داشت و با جلوداری کسبه و چهرههای معتمد شهر
برگزار شد .نامهنگاریهای رسارس سال  ۱۳۹۵هم به عنوان مرحلهی پیش از این ،تأثیری در توقف روند
غیرقانونی فوقالذکر نداشت .یکی از نقاط اوج بحران ،کاهش آبدهی چاه و تأمین آب رشب در بخش
جره و باالده کازرون در اردیبهشت  ۱۳۹۸بود که منجر به قطع آب در برخی روستاهای این بخش (از
جمله روستاهای انتهای شبکهی آبرسانی) شد که مردم روستای ایالن در اعرتاض به آن برای ساعاتی
جادهی اصلی فراشبند-کازرون را با ریخنت سنگ مسدود کردند.
نکته اینجاست که این سبک اعرتاضی و برخوردهای همیشگی نیروهای انتظامی و امنیتی با کشاورزان
بدل به یک الگوی تکرارشونده شده و گویی هر دو طرف این جنگ و گریز همیشگی را پذیرفتهاند.
این نه پیرشوی آرام کشاورزان است و نه رسکوب متامعیار حاکمیت .یک وضعیت تعلیق است که
تن به ارتقاء منیدهد .اگر وضعیتهای مشابه در گذشتهی این تنشها را ارزیابی کنیم ،نابودی
کامل بسیاری از روستاها و در نتیجه اقتصاد کشاورزی آنها ،گواهی بر آن است که به انتها رسیدن
ظرفیتهای مادی زمین در میانهی این تنش به طور قطعی کشاورزان را بازندهی وضعیت میکند.
از سوی دیگر در ارتباط با اعرتاضات پیرامون آب توسط مردم هم علیرغم گره خوردن موضوع به
معاش فوری ایشان ،به نظر میرسد که خشم و برونریزی چندروزهی آن ،تأثیری در توقف اساسی
(و نه مقطعی) رویههای غارت و رانتخواری توسط مدیران اجرایی ندارد و همین امر رشایط زندگی
مردم روستا را به حد بحرانی میرساند که یا باید کوچ کنند یا تا پای خون برای حفظ امکانات مادی
خویش بجنگند.
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ماجرای تجزیهی کازرون
ماجرای تجزیهی کازرون به عنوان ایدهای که با نام حسین رضازاده گره خورده بود ،به خلق صحنههایی
انجامید که در «کازرون» به قول مردم:
 روی پشتبوم کالنرتی دور تا دور رسباز بود؛ د ِر همهی خونهها باز بود که کسی گیر نیوفته؛ د ِر خونه رو که باز کردم دیدم همهجا با خاک یکسان شده ،انگار فلسطین بود؛ اینجا هیچ قدرتی نتونست با مردم دربیوفته ،از بوشهر ،شیراز ،یاسوج ،از همهجا نیرو فرستادنکازرون؛
 تنها چیزی که تونست کمکشون کنه این بود که از چنتا شهر نیرو فرستادن ،توقع نداشنت تو یهشهری مثل کازرون این همه آدم بیان؛
 من از باالی ساختمون داشتم نگاه میکردم ،مردم چهارراه رو بسته بودن و میدون شهدا هم قفلبود ،مردم از دو طرف اومدن گارد رو قیچی کردن؛
 اینجا یه چیز قویتری از اسلحه هست به اسم کیوار (قالبسنگ)؛ دو-سه تا از موتورهای مأمورا هنوز پیدا نشده؛ مردم دو تا از ماشینهای ضدشورش رو وارونه کردن و آتیش زدن.ایدهی تجزیهی کازرون از اینجا آمد که علیرغم واقع شدن چنارشاهیجان در مسیر ارتباطی بین
استانهای فارس ،خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد ،مرکزمحوری مدیران کازرون عامل فقر و
توسعهنیافتگی مزمن «چنارشاهیجان» و «کوهمره نودان» شده است .پیش از این شهرستان کوار با
تفکیک آن از شیراز و قبلتر از آن ،شکلگیری شهرستانهای گراش و پاسارگاد از مناطق همجوار،
منونههای مشابه بودند .از طرفی اهالی کازرون نیز دالیلی برای مخالفت با اجرای این طرح داشتند
که مهمترین آنها تقسیامت مشابه انجام گرفته در گذشته بود .پیش از این بخش ارژن به شیراز و
بخشهای تاریخی گوردخرت به دشتستان الحاق شده بود ،همچنین نورآباد ممسنی را نیز به عنوان
یک بخش مجزا از شهرستان کازرون جدا کرده بودند .تقسیم دوبارهی شهرستان عالوه بر از دست
رفنت بخشهایی که پیشینهی تاریخی شهرستان کازرون محسوب میشوند ،نگرانی کاهش تاثیرگذاری
شهرستان در استان را نیز برای کازرونیها ایجاد میکرد .استدالل مردم کازرون این بود که در صورت
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اجرای طرح و کوچکتر شدن شهرستان ،صدای کازرون در میان شهرستانهای بزرگی چون جهرم،
مرودشت ،الر و فسا به جایی منیرسد.
پیوند اعرتاضاتی از اینقبیل با اعرتاضات معیشتی مردم در سطوح مختلف جامعه به قدری روشن
و انکارناپذیر است که حتی مقامات حکومتی نیز در مواردی به آن اذعان داشتهاند .از جمله بهرام
پارسایینژاد ،منایندهی شیراز در مجلس ،در اظهاراتی عامل اصلی این ناآرامیها را اعرتاض به تقسیامت
کشوری ندانسته و گفته بود« :این هامن اعرتاضاتی است که به طور کلی در بخشهای دیگر جامعه
هم میبینیم و شاهدیم که مردم نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی و همچنین اوضاع اشتغال
اعرتاض دارند و به نظر میرسد مردم سعی میکنند با اتکا به این بهانهها صدای خود را به گوش
مسئوالن برسانند».
 ۲۷اردیبهشت  ۹۷در کازرون در اعرتاض به این طرح تعدادی از مردم در میدان شهدا (میدان اصلی
شهر) به صورت مساملتآمیز تجمع و سپس به سمت فرمانداری حرکت کردند .در این اثنا با دستگیری
تعدادی از معرتضان ،مردم به سمت ادارهی اطالعات حرکت کرده و تایرهای شعلهور به داخل آن
پرتاب کردند.
اعرتاضات اولیه کامال حالت مساملتآمیز داشتند اما در طی اعرتاضات ،نیروهای امنیتی متوسل به
خشونت و شلیک به سمت مردم شدند .طبق معمول مقامات اظهار داشتند که حکم تیر به رسبازان
داده نشده و این عمل از سوی نیروهای خودرس صورت گرفته است.
نهایتا در پی این اتفاقات ،اعرتاضات فرم تهاجمی به خود میگیرد و مردم جهت آزاد کردن معرتضان
دستگیرشده با سنگ و آجر به کالنرتی یورش برده و با آغاز درگیری ،نیروهای ضدشورش از سایر شهرها
به کازرون اعزام میشوند .انبوه نیروهای رسکوب در کنار استفاده از ماشین آب جوش (که برای مردم
بسیار غیرمنتظره و هولناک بوده است) در نهایت اعرتاضات را میخواباند.
مرم از صحنههایی صحبت میکنند که درست مثل لحظهی انقالب است:
 همسایهها و اهالی شهر افرادی که تیر خورده بودن رو داخل خونهها راه میدادن و پزشکها همپایه بودن .شبونه میومدن خونهی مردم واسه درمون زخمیها.
 همهچیز مساملتآمیز بود تا اونجایی که یه کازرونی رو کشنت؛ یه خانواده) احتامال زن باردار) همبیگناه تیر خورد و یه نفر دیگه رو هم زدن .شب اول بود جلوی کالنرتی.
9

یه خشتی که کشته شد ،دیگه همهی خشت پَُشتشن
 حتی اگه همون اول چنارشیجون جدا میشد هم این اتفاقات منیافتاد ،اما خون ریخته شد ،اینجااینطوری نیست که بگن یه نفر مرده ،میگن مثال یه خشتی کشته شده دیگه همهی خشت پشتشن.
 کل کالنرتی رو مردم محارصه کردن ،د ِر کالنرتی رو کندن آتیش زدن ،رفنت تو ،بعد دیگه به رسبازاحکم تیر دادن.
 روزای بعدش به مأمورا گفته بودن وارد کوچهها نشن ،چون توی کوچهها قیچیشون میکردن،میریخنت رسشون.
 من خودم دیدم رسبازه (از این ضدشورشها بود) داشت از توی کوچه رد میشد یه نفر از رویپشتبوم یه بلوک زد تو رسش ،اومدن رسبازه رو بردن.
 تفنگها افتاده بود دست مردم ،میرفنت باال دوربینها (دوربین مداربسته) رو میکشیدن پایین. همهی شیشههای دادگسرتی رو شکسته بودن ،میخواسنت برن تو که دیگه رسبازا روی پشتبوم باکالش مستقر شدن.
 میدونی سپر مردم چی بود؟ تابلوی بانک رو کنده بودن کرده بودن سپر .مأمورا هاج و واج موندهبودن.
 پلیسا اشکآور میزدن ،راهش منیدونم چی بود ،فکر کنم گونی خیس بود که بچهها مینداخنتروی اشکآور ،خفه میکرد.
نحوهی سازمانیابی مردم در این اعرتاضات خربرسانی از طریق واتسآپ بود و البته همین هم
پاشنهی آشیلی برای اعرتاضات ،چرا که سپاه از همین طریق بسیاری از ایشان را دستگیر کرد .به سبب
کوچک بودن شهر ،شناسایی افراد کار سختی نبود:
 یه نیسان اومد ایستاد چند تن سنگ خالی کرد وسط خیابون برای مردم ،وقتی همهچیز متوم شدشبونه رفنت خونهش دستگیرش کردن.
 اینجا شهر کوچیکه ،اگر اتفاقی برای کسی بیوفته همه عزادارن ،مردم بیشرت به خاطر اینکه پشتهمهن رشکت میکنن.
  ۹۷شلوغتر بود ،اعرتاض غیرسیاسی بود ،رسکوب بیشرت بود. اون موقع که قرار بود چنارشیجون رو از کازرون جدا کنن اعرتاض صدبرابر شدیدتر از ماجرای بنزینبود .اونم به خاطر عرقیه که کازرونیها به شهرشون دارن .مثال ممکن بود طرف کازرونی باشه و
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شیراز زندگی کنه اما برای اعرتاض به جدا شدن چنارشیجون میومد کازرون.
با وجود همهی اعرتاضات و نارضایتیهای نزدیک به  2ساله ،دستآخر دولت در جلسهی چهارشنبه
 10مهرماه  1398ایجاد شهرستان جدید "کوهچنار" را با منفک کردن دو بخش "چنارشاهیجان" و
"کوهمره نودان" از شهرستان کازرون ،به همراه ارتقا شش منطقهی دیگر شامل بیضا ،اوز ،رسجهان،
زرقان ،خفر و آباده طشک به فرمانداری تصویب کرد.
نکتهی قابل بررسی دیگر در جریان این اعرتاضات نقش امام جمعه ،شیخ محمد خرسند در آن و
در نهایت کشته شدن جنجالیاش در خرداد  ۱۳۹۸بود .خرسند از ابتدا با طرح استان شدن مخالفت
کرد .او در تجمع اعرتاضی مردم در فروردین  ۱۳۹۷هم حارض شد و در مخالفت با ایدهی تجزیهی
کازرون سخرنانی کرد .حسین رضازاده که در جریان ماجرای تفکیک شهرستان بسیار مورد حمله قرار
گرفته بود ،خرسند را به تحریک مردم برای اعرتاضات متهم کرد .خرسند در دفاع از خود در گزارشی از
خربگزاری فارس به نقش خود در کنرتل و جهتدهی به اعرتاضات به طور غیرمستقیم اعرتاف میکند:
«حضور بنده در اجتامعات اعرتاضی مردم با توصیهی مسئولین شهر ،شورای تامین شهر ،فرماندار
شهر ،ادارهی اطالعات و مسئولین استان بوده است ».با اینهمه در جریان مصاحبهها روشن میشود
که در زمان اعرتاضات ،معرتضان به امام جمعه فحش میدادند اما با کشته شدنش میزان دیدگاه منفی
دربارهی او کاهش یافته است.
هرچند که در افکار عمومی این قتل با اعرتاضات چنارشاهیجان مرتبط دانسته میشود و قاتل او،
حمیدرضا درخشنده هم در فردای این قتل با ظاهر عجیب امام زمانی (ردای سفید و شال سبز و
سوار بر اسب) فریاد میزده «قاتل جوانان کازرون را کشتم» ،اما در گزارشهای حکومتی از دیوانه
بودن قاتل و وابستگیاش به «فرقهی یامنی» صحبت میشود .پس از اعدام درخشنده در شهریور ،۹۸
روی سنگ قربش شعری در ستایش جوامنردیاش حک میکنند که با دستور مقامات قضایی برداشته
میشود.
اما تحرکات مجازی حاکمیت هم در هنگامهی این اعرتاضات حائز توجه است .در حالی که دو کانال
«کازرونمنا» و «کازرونخرب» باال میآیند و به وضوح خط حاکمیتی-امنیتی را تبلیغ میکنند ،تنها
کانال «مطالبهگری اجتامعی مردم کازرون» است که جانب مردم است .اما به یکباره  ۴خرداد ۱۳۹۷
از کانال «کازرونخرب» پُستی با عنوان «خشم کانال خربی معاند و فاسد از موضع ضدفتنه و شفاف
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کازرونخرب» بر روی کانال «مطالبهگری اجتامعی مردم کازرون» بازترش میشود که احتامل هک شدن
آن را باال میبرد« .کازرونخرب» بعد از رسکوب اعرتاضات آرام آرام از فعالیت بازمیایستد و تو گویی
با انجام شدن رسالتاش به کار خود خامته میدهد.

مرداد ۹۷
در حالی که این بسرت اعرتاضی فروکش نکرده بود ،با افزایش نرخ دالر و افت ارزش پول ملی در
هفتهی اول مرداد  ،۱۳۹۷از  ۷مرداد زمزمهی فراخوانها برای اعتصاب بلند شد و با کلید خوردن آن در
 ۸مردادماه از منطقهی شاپورجدید اصفهان و کرج ،اعرتاضات به نقاط دیگر گسرتش مییابد .کازرون
یکی از نامهای برجستهی این اعرتاضات میشود که با پروندهی برادران افکاری بیش از پیش بر رس
زبانها میافتد .متأسفانه دادههای درخوری از چند و چون شکل گرفنت اعرتاضات در این بازه بهدست
نیامد و ما در مقام ارائهی یک گزارش مبسوط نیستیم.

آبان ۹۸
به نظر میرسد بهنتیجه نرسیدن اعرتاضات مردم بر رس تفکیک شهرستان و انجام این تفکیک در فضای
پس از رسکوب اعرتاضات  ،۹۷به ویژه فاصلهی یک ماههی تصویب شدن تفکیک مذکور در مهرماه
 ۱۳۹۸با قیام آبان ،زمینهساز پیوسنت کازرون به قیام مردمی آبان بود .در رشایطی که مصاحبهها گواه
آن بود که «تعداد زیادی از مردم شهر رانندهی ماشین سنگین و ترانزیت هستند» و «کم نیستند
آدمهایی که از بندر لنگه کاالی قاچاق بربن مرکز» و «یه عده هم به خاطر نزدیکی شهر به عسلویه
و شهرهای صنعتی اطراف برای کارگری میرن و میان» ،روشن بود که افزایش قیمت بنزین بیدرنگ
به وضع آنان گره میخورد و زخم هویتی ناشی از تفکیک شهرستان هم میتواند بسرت حاصلخیزی
برای یک رویارویی خیزشمحور با حاکمیت باشد:
 هرچی بانک بود رو آتیش زدن. همهی افرادی که بودن رو یکی یکی دستگیر کردن .اونایی که نقش کمرتی داشنت رو آزاد کردن اماوضعیت بقیه معلوم نیست.
 اینجا هم چنتا فیلم بود که پلیسا آتیش میزدن اما بیشرتش کار مردم بود.12
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 سال  ۹۸شدت اعرتاضات بیشرت بود .رسکوب  ۹۸هم خیلی بیشرت بود. اونایی که رفته بودن میگفنت یه گروهی ابزار مخصوص داشنت که میرفنت بانکها رو آتیش میزدن. اونایی که بانکها رو آتیش زدن کازرونی نبودن.فاصلهی دو ساله از موضوع و تاثیر برخی از تبلیغات در مورد به اصطالح مبارزهی مساملتآمیز،
موجب شده است برخی مصاحبهشوندهگان خشونت مردمی اعرتاضات ،از جمله در منونهی آتش زدن
بانکها را به کسانی غیر از مردم معرتض نسبت دهند .علت این ارزیابی به منونهی اعرتاضات ۱۳۹۷
برمیگردد .در آن هنگامه هم میشود هجوم به کالنرتی برای آزاد کردن دستگیرشدگان را به نیروهای
حرفهای نسبت داد یا شیوههای قیچی کردن گارد ضدشورش در خیابان را .تجربه نشان داده که در
لحظههای خیزش و قیام ،مردم تواناییهایی دارند که طبیعتا در جریان زندگی روزمرهشان قابل رؤیت
و ارزیابی نیست.
با اینهمه اما از دل روایات اینچنین برمیآید که نحوهی سازمانیابیهای مردم در آبان  ۹۸به قوت
اعرتاضات اردیبهشت  ۹۷نبوده است .روایتها حاکی از آن است که قطعی اینرتنت رضبهی مهمی
به هامهنگیهای مردمی بوده و همین امر در کوتاه شدن مدت قیام در کازرون مؤثر بوده است.

جمعبندی :کدام سازمانیابی؟
نگاهی به گزارشی که از رس گذشت نشان میدهد که به جهت بسرتهای زمینهای ،کازرون از سه منظر
حائز اهمیت و دارای فضای حاصلخیز اعرتاضی است:
 )۱اشتغال به کشاورزی بخش زیادی از مردم منطقه و بحرانهای ناشی از آب و زمین و قیمت
تضمینی محصول در ارتباط با آن؛
 )۲عرق موطنی مردم نسبت به زادگاهشان و همبستگی قدرمتند محلی ناشی از آن که در صورت
مورد تهدید واقع شدن ،به واکنش رسیع میانجامد .در این راستا رجوع به اظهارات مردم میتواند
مهم باشد:
 هرکس کازرون بزرگ شده باشه غیرممکنه بیدلیل شهرش رو ول کنه بره جای دیگه یا مثال بگهشیراز بهرته؛ اگه بره هم برمیگرده همینجا .کازرونیها خیلی غیرتیان.
 از قدیم اگه غریبهای میرفت توی محلی میپرسیدن اینجا چیکار داری.13
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 همهی مردم با هم رفیقن ،همه با هم آشنان. بیشرت خانوادهی ما رفنت شیراز چون هم کازرون مشکل اقتصادی داره و هم اینکه اینجا به اندازهیشیراز منیتونی پیرشفت کنی.
 )۳از سوی دیگر حضور سلسلهوار در اعرتاضات مربوط به آب ،تجزیهی شهرستان ،مرداد  ۹۷و در
نهایت آبان  ۹۸گواه آن است که میتوان از موضوعی تحت عنوان «بالاثر بودن ترس ناشی از رسکوب»
در ارتباط با کازرونیها صحبت کرد.
اما آنچه در ارتباط با اعرتاضات پیاپی پرسشبرانگیز است ،عبارت است از یک الگوی آشنا که در دیگر
اعرتاضات مردمی هم میبینیم:
در ابتدا در شوک فرو رفنت حاکمیت بر اثر شدت خیزش و خالقیتهای در صحنهی مردم برای مقابله
با نیروهای ضدشورش؛ اما در ادامه با یک فاصلهی حداکرث  ۱۰روزه ،تسلط رسکوبگرانهی حاکمیت
بر رشایط و از دست رفنت کارکرد سازمانیابیِ در صحنهی مردم.
در منونهی کازرون یورش مردم به کالنرتی ،سنگربندیهای خیابانی ،آتش زدن کالنرتی و ماشینهای
ضدشورش ،و رضبه وارد کردن به نیروهای ضدشورش لحظههای درخشانی هستند که حتی مرور
آنها آدمی را به شگفت میاندازد ،اما پرسشی که مدام ذهن ما را درگیر میکند چرایی عدم دوام
این لحظات است .البته در منونهی کازرون همچنان که اشاره کردیم ما با میل به استمرار حضور در
اعرتاضات مواجه هستیم اما این امر ،بحران «هر بار رشوع از صفر» را بالموضوع منیکند.
پرسش اینجاست که چطور میتوان در منطقهای با چنین سطحی از همبستگی که تا  ۵۰درصد
رضورتهای سازمانیابیهای محلی را طی کرده است ،شاهد قوام یافنت دوام سازمان مردم بود؟ برای
مثال دیدیم که استفاده از واتسآپ برای هامهنگیها در هنگامهی اعرتاضات بهار  ۹۷در کنار سیالی
این نوع از ارتباطگیری تبدیل به چه پاشنهی آشیلی شد؛ و یا اثر قطعی اینرتنت بر فروکش کردن
سازمانیابیها که نشانگر عدم بهرهگیری از قابلیت همبستگی محلی به عنوان مؤلفهای جایگزین
برای اینرتنت در ارتباطگیری است.
همچنین بافت قومیتی شهر که مرکب از ترکهای قشقایی ،لرها و فارسهاست در ارتباط با مستعد
بودن فعال شدن گُسلهای ضدحاکمیتیای از جنس «ستم ملی» میتواند مورد بازبینی قرار بگیرد.
آنچه از این گزارش برای ما روشن میشود عبارت است از اینکه کازرون را میتوان بیتردید یک
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یه خشتی که کشته شد ،دیگه همهی خشت پَُشتشن
پایهی هر شکلی از قیام و خیزش رسارسی در نظر گرفت و روی آن حساب ویژه باز کرد ،اما امروز
نظر به از رس گذرانیدن سومین حرکت خیزشی-قیامی توسط مردم -به ترتیب دی  ،۹۶آبان  ۹۸و تیر
 -۱۴۰۰باید بیتردید اعالم کنیم که مسأله دیگر «رضورت خیزش مردم علیه وضع موجود» یا «نگرانی
از بابت سکوت مردم» نیست ،بلکه بهوضوح مسأله بر رس «رضورت خیزش مردم» و ایدهی «حفظ
دستاوردها»ی هر پیرشوی است تا هر بار دچار بحران «از صفر رشوع کردن» نشویم.
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