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به جسم ربوده شده و جان جاودانه ی رفقا حسین و محمود

نظامی  سنگین  ادوات  به  مجهز  دندان  بن  تا  و  وحشت زده  نیروهای  یورش  با   ،1401 آذر  نهم  و  بیست  صبح 

)آر پی جی، نارنجک، تیربار دوشکا و...(، طی عملیات مشرتک بازوهای متعدد رسکوب جمهوری اسالمی به محل 

اختفای چریک های ایذه، در روستای پَرسیال )پرسوراخ(، جنگی نابرابر آغاز شد که با مقاومت جانانه ی رفقا بیش 

از شش ساعت ادامه یافت.

شباهت تصاویر منترششده از خانه ی پرسیال، نحوه ی بازتاب نرشیات ترس خورده ی حکومتی از حیث تالش زبونانه 

برای تروریست خواندن مبارزان خلق و انگ های نخ منای دیگر، انگشت تداعی را به نقطه ای از تاریخ مبارزات 

چریکی در حافظه ی کبوِد انقالبِی ایران، تا دوران پهلوی دوم برمی گرداند. به خون انقالبِی رفقای فدایی چریک، 

در خانه ی مهرآباد جنوبی و رزم حمید ارشف و یارانش که بیش از هر چیز شکنندگی مواجهه ی کامکان همساِن 

نظام های رسکوب و ضعف اسرتاتژیکشان را در برابر مشی مسلحانه نشان می دهد. یا از حیث طرح عملِی تصویِر 

درهم شکستنی ماشین کشتار در افق جنگ طبقاتی، نوزده بهمن 1349 و آغاز جنبش سیاهکل را یادآور می شود.

انعکاس  انقالب و  ناگزیر  از حلول روِح  اکنون  انقالبی جاودانه کرده،  انباشت تجربیات  را در  بقایش  خونی که 

جوشیدن دوباره اش در خلق ستم دیده ی ایذه، وزنی دیگر به امکان پیشربد مبارزات طبقاتِی پیش رو داده است. 
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دنِج  نیروهای محافظه کار پشت میزهای  نه منتظر  اپورتونیست ها چشم دارد و  به دهاِن  نه  کیفیتی جاری که 

بنا بر رضورت های بسرت مادی در اصطکاِک تالقی گاه های ستم، آنجا که کمرشکن می شوند،  احتامالت می ماند. 

رادیکالتیه ی متناسب خود را می یابد، ابزارهایش را می سازد و جرقه می زند.

خیزش های خیابانی از دی ماه 96 به این سو، در رشد کمی و کیفی شان، اکنون به مرحله ی جدیدی وارد شده اند 

اگر  نیست،  این بحث  از بسط کمِی زمانی-مکانی که موضوع  ژینا« می شناسیم. گذشته  نام »قیام  با  را  آن  که 

بخواهیم تحلیلامن را کیفینت از این سیِر مشخص تدقیق کنیم، می توان گفت مورد ایذه به طور متوالی و رشدیابنده، 

منونه ای ست  کیفی که علی رغم تالش های دستگاه جعِل براندازی و هیاهوی تصاحب گرایانه ی رسانه های جریان 

اصلی راست، عملن وزنی انقالبی به رسنوشِت مبارزات طبقاتی در ایران افزوده است. از این رو ما در دو بخش 

کلی، به توضیح برخی ریشه های مادی-تاریخی مبارزات ایذه، خاستگاه نیروهای حارض در قیام هایش و نهاینت 

رشح کیفیتی که اکنون با تالش برای توده ای کردن قیام مسلحانه به انقالب پیش رو عرضه داشته می پردازیم:

1( فتح شهر و تحمیِل مکرر حضور

با فتح شهر توسط مبارزاِن خیابانی اش، به محض آغاز خیزش دی ماه 96  برای نخستین بار،  را  ایذه  نام  بسیاری 

شنیدند. اتفاقی جسارت بخش که به الگویی پیرشونده در سلسله قیام های سالیان اخیر مبدل گشت.

آن  اتنیکی  یعنی سویه ی  )ژینا(  اخیر  قیام  مهم  از خصیصه های  یکی  در  نیروهای چپ  از  بسیاری  اینکه  با  اما 

-علی رغم حضور کمی-کیفی- لُر  مبارزات خلق  اتنیکی  دارند، یک سوال مطرح می شود؛ چرا سویه های  توافق 

رشدیابنده اش در قیام ها- از خیزش دی ماه 96 تاکنون، به طور پیوسته مورد بی اعتامدی یا بایکوت قرار گرفته و در 

گفتامن های غالب ضدستم اتنیکی غایب است؟ این نفی مکرر و غیرقابل توجیه، وجود معضالتی در چشم انداز 

اتحاد انقالبی فرودستان و متحدین شان را هشدار می دهد.

بنابراین یک سوی این منت اگر بر ورود ناگزیر انقالب به شیب های تهاجمی و تابوشکنی از مبارزه ی مسلحانه 

تاکید دارد، سوی دیگرش بر برخی دالیل و زمینه های محرک و موثر در برانگیختگی خشم مبارزات توده ای دست 

می گذارد که در مورد مشخص ایذه، خصیصه  ی پررنگ تبعیض و ستم اتنیکی در متامی مبارزات طبقاتی اش است. 

موضوعی که بدون ورود به آن نه می توان منشا مبارزات و دالیل ثقل دهنده اش را شناسایی کرد و نه می شود بدون 

شناسایی و برداشتی مادی و ملموس از دالیلش، رویکردی رهایی بخش رو به مبارزاتش در پیش گرفت.

لُرها به مثابه ی »و...«

تدارک و رضورت تشکل یابی  انقالبی، مداخله ی موثر جهت  افق  رادیکال در منت کلی  اجزای  از  شناخت دقیق 
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توده ای را تسهیل می کند. بدون این شناخت به کارگیری زبان توده ای در دهانی انقالبی ناممکن است. چون این 

احتامل وجود دارد که ناخواسته چنین صدایی بازتولیدگر اشکالی از سلطه و در مورد مشخص خلق لُر بختیاری 

ایذه، بازتولیدگر گفتامن رسکوب تاریخی »تحقیر« و »انکار« باشد. فقدان چنین امری نه تنها موجب بی اعتامدی 

توده ها، که منجر به رویگردانی و انزجار آنان خواهد شد. گفتامن های رسکوب و سانسور در مورد لُرها بنا به 

دالیلی، حتی در بخش هایی از نیروهای چپ نیز درونی شده و غالب است. ما در ادامه به برخی از این دالیل 

می پردازیم. اما همین جا مقدمن به نوعی بی اعتامدی اشاره می کنیم که میل دارد مبارزات خلق لُر در چارچوبه ی 

پذیرش سویه های ستم اتنیکی و رضورت مقابله با آن را نادیده گرفته و بایکوت کند. یا در بهرتین حالِت همراهی، 

تنها به نام »شهر«های لُرنشین بسنده کند، بدون اذعان به لُرنشین بودن این شهرها. چنین رویکردی زمینه را 

برای دست یازی فرصت طلبانه ی گفتامن های ناسیونالیستی از هر سو باز می گذارد و مانع اتحاد انقالبی-توده ای 

همدالنه نزد خلق های تحت ستم در چارچوبی طبقاتی می شود. گویی برخالف سایر اتنیک هایی که نامشان با 

مبارزاتشان عجین گشته و در مخالفت با ستم اتنیکی حاکم مورد تاکید قرار می گیرد، نام لُر استثنائن با نوعی 

بدبینِی درونی شده، در دهان بسیاری از نیروهای چپ منی چرخد و مرددشان می کند. در بیانیه ها و تحلیل ها در 

»و...« می گنجد و از قلم می افتد. حتی اگر مبارزه ای تنها توسط خود لُرها رقم بخورد آن جا که پای اشاره به ستم 

اتنیکی به میان می آید، در یک سهِو پیوسته، پنهان می ماند. در مورد مبارزات اخیر ایذه نیز عده ای بودند که با 

مبارزه ی مسلحانه مشکل چندانی نداشتند. بلکه در یک بی اعتامدی فرادستانه، با مبارزه ی مسلحانه توسط لُرها 

مشکل داشتند و ساکت ماندند.

عنوان خصلت ویژه ی  به  اکنون  ایذه  در  آنچه  از  بخشی  لُرها،  اتنیکی  بایکوت  غالب  گفتامن  علیه  مقاومت  در 

سازمانده و پیش رونده در مبارزات کارگری یا قیام ها مورد توسل و تاکید فرودستانش قرار می گیرد و دست اتحاد 

به سوی سایر خلق های تحت ستم دراز می کند، درخواست پذیرِش لُر بختیاری بودِن آنان است. شعار »بختیاری 

می میرد ذلت منی پذیرد« را همواره در قیام ها و تجمعاتشان شنیده ایم. گویی که این خلق در مقابل یک تاریخ 

رسکوب و سانسور، سیر فرودست شدن، مقاومت و بقای مبارزه اش را فریاد می زند. دالیلی همچون پراکندگی 

جغرافیایی، تبعیدهای وسیع، وجود تکرث بسیار در ساختار ایلی، بافت و تقسیامت طایفه ای، پیشینه ی مبتنی بر 

کوچ، فرهنگ و تاریخ شفاهی نامکتوب، شکل رسکوب هراسناک و خونین دولت های مرکزی به علت برخورداری 

ویژه ی عشایر لُر از سالح و تراماسازی به خاطر لُر بودن، گفتامن سازی حول تحقیر، توحش، بالهِت معادل لُر و 

تزریقش به لرها، منجر به ایجاد رشمی معکوس توسط رسکوبگر در رسکوب شده گان نیز گشته است. نوع ستم 

متفاوت بر لُرها خصوصن در دوره های تحمیل یکجانشینی با چنان پراکندگی ای همراه بوده که تا هنوز مکان مندِی 

الزمه ی گفتامن سازی برای رفع ستم ملی در چارچوب طبقاتی را به آنان نداده است. همین امر موجب شده تا 

1- فالخن شامره ی 211، منترششده در این آدرس.

2- فالخن شامره ی 218، منترششده در این آدرس.

http://manjanigh.com/?p=4614
http://manjanigh.com/?p=4802
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سویه های اتنیکی مبارزات لُرها از جانب نیروهای چپ قائل به ستم ملی نیز، بعضن غیرواقعی و به بدبینانه ترین 

وجه تعبیر شود و خود بازتولیدگر کلیشه های سلطه نیز باشد.

پرچم داران »قیام گرسنگان« در ایذه، این بار در »قیام ژینا« با جان شان بیانیه ی چریکی دادند و علت جنگ خویش 

را آزادی خواهی و رفع فقر و محرومیت خواندند. اما به بدبینانه ترین شکل مورد بایکوت قرار گرفتند. در حالی که 

اپوزیسیون راست گورهای خود را در عزم طبقاتی »رسهای خم نشدنی برای هیچ حکومتی« دیدند و به وحشت 

و نفرت افتادند، بخش هایی از نیروهای چپ اما خطر احتامل پایگاه سازی نیروهای طبقاتی مرتجع میان آنان را 

در گوش یکدیگر زمزمه کرده و بر دهان یکدیگر دست فرشدند.

لُر را در قالب یک مقاومت  با این همه اما در سیر ناگزیر جدال طبقاتی، همچنان صدای مبارزات فرودستان 

تاریخی و اعالم حضوری انقالبی شنیده و خواهیم شنید؛ بدون آنکه این صدا به درخودماندگی میل کند و راه 

رهایی را بدون رضورت پیوند با سایر هم رسنوشتان طبقاتی اش در نظر داشته باشد. مصداق این گفته را می توان 

با دفاع فعالنه از خلق عرب طی قیام تشنگان مشاهده کرد که به محض شکل گیری قیام در شهرهای عرب نشین، 

لُرها و مشخصن لُرهای بختیاری در سایر شهرهای منطقه از جمله در ایذه به طور رادیکال به میدان آمدند و 

شعار »بختیاری با عرب اتحاد اتحاد«  رس دادند و بار دیگر شهیدان خود را فدای راه زنده ی رهایی کردند. منونه ی 

دیگرش را هم اکنون که ایذه سنگین ترین رسکوب های نظامی را متحمل می شود، در شعارهای »از ایذه تا کردستان« 

و »زاهدان« و امثال آن می شنویم.

الف( انبار باروت خشم

ستم های تاریخی و درهم تنیده ی ایذه که این شهر را همچون انباری از باروت خشم رسیعن وارد فاز تهاجمی 

می کند، به طور کامل در چنین مقاله ای منی گنجد. این البته نیازمند نوشتار تاریخی-طبقاتی ای مفصل، خصوصن در 

پیوند با شکل رسمایه دارانه ی توسعه و دولت-ملت سازی ناگزیرش در ایران است. اما برخی از مواردی که پیوند 

بیشرتی با خیزش های اخیر دارد را برشمرده یا توضیح خواهیم داد:

-پهلوی اول؛ یکجانشین سازی عشایر

پیش از سال 1310 که الیحه ی اسکان ایالت کوچ نشین لرستان، خوزستان، بلوچستان، کردستان و... جهت کوبیدن 

میخ های عمیق رسمایه داری در ایران به تصویب رسد، بانیانش می بایستی با اسم رمز »مدرنیزاسیون« چکمه های 

هرگونه  قطعی  درهم شکسنت  با  طبقاتی-ملی،  سیاست های  قهرآمیز  اعامل  برای  زمینه  تا  می کردند  پا  را  رسبی 

مقاومتی از جانب ملیت های دیگر مهیا و موجه شود. ایالت لُر که بخشی چشمگیر و گاهن حدود نیمی از جوامع 
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تخته قاپوی  سیاست رسکوبگرانه ی  اعامل  از  ماندگاری  و  به طور جربان ناپذیر  می دادند  تشکیل  را  ایران  عشایری 

رکن  دو  به  کوچ،  بر  مبتنی  دام پرورِی  تولید  شیوه ی  خاطر  به  لُرها  حیات  شیرازه ی  شده اند.  مترضر  رضاخانی 

»چراگاه« و »اسلحه« متکی بود. پاشیده شدن شیرازه ی حیاتی آنان در آن زمان و عواقب پابرجایش به این دلیل 

جربان ناپذیر بود که از یک سو پیگیری شیوه های تولیدی جدید، -بی هیچ تجربه و توان و امکانی برای ورود به 

آن- چون به منزله ی انحالل و نابودی شان محسوب می شد، آنان را به مقاومتی رسسختانه علیه یکجانشینی وا 

می داشت. از سوی دیگر این مقاومت حیاتی به خاطر برخورداری از قدرت و مهارت چشمگیر تسحیالتی شان ابعاد 

رسکوب را بسیار سنگین و فاجعه بار، و خطر آنان را نزد حکومت متمرکز بر ارتش سازی، جدی تر می کرد. پس ابعاد 

وسیع مقاومت خونبار آنان در خلع سالح و یکجانشینی عالوه بر اینکه با رسکوب در نوع پوشش همراه بود، مانند 

برخی از خلق های تحت ستم دیگر با تبعیدهای ویرانگر در مقیاس وسیع و به شیوه ی ارسای جنگی رقم خورد. در 

چنین روندی با از بین رفنت دام ها و دارایی شان در مسیر، آنان به تهی دستان مطلق حاشیه ای و بی بهره از امکان 

و توان ادغام تولیدی، معیشتی، فرهنگی در نقاط مقصد تبدیل شدند )طبق این روال همچنان پابرجا، آنان اجداد 

مهاجران کنونی ایذه محسوب می شوند(.

را دسته دسته،  مقابل سیاست های دولتی مقاومت می کردند  در  که  اعضای طوایفی  یکجانشین سازی،  ماموران 

جهت تحقیر به جای تیرباران در شهر به دار می آویختند.1 کودکان و خانواده  ها را در صورت زنده گذاشنت، مجبور 

مبارزه محسوب  اقتدار و مقاومت و  از  آنان مناد و تصوری  نزد مردم  اعدامشان می کردند؛ چرا که  نظاره ی  به 

می شدند. آنان به سیاق سایر همرسنوشتان نسل کشی شده شان در رسارس جهان، زیر دیوارهای خونین استعامر 

مدفون می شدند و جالدان دلسوز وطن، در نهایت رسسپردگی و استحاله در قساوت توجیه شده ی »پیرشفت«، در 

حالی که سینه هایشان را می شکافتند، القابی همچون وحشی و احمق و... را درون شان به کلیشه هایی جا ن سخت 

و خودبیزارگر تبدیل و تزریق کردند. جوانان لُر در حالی به فجیع ترین شکل ممکن به قتل می رسیدند که قصابان 

آنان با شیوه ی جان دادن شان رشط  بندی2 کرده و رسگرم می شدند، و از کودکان و زنان بازمانده برده گیری می کردند. 

1- برای مثال می توان به شورش لرها علیه جاده کشی دولتی جهت ختم عملیات اسکان عشایر در سال 5131 اشاره کرد. نیروهای دولتی 

پس از محارصه و درهم شکسنت شورش لرستان، هشتاد تن از دستگیرشده ها را به دار آویخته و برای درس عربت بازماندگان به مدت 

سه شبانه روز اجسادشان را در مالعام بر دار آویزان باقی گذاشتند.

2- رسهنگ احمد امیراحمدی، معروف به قصاب لرستان در یکی از ماموریت هایش پس از کشتار کل مردم منطقه، با شیوه ی کشنت 

تعدادی از شورشیان دستگیرشده در لرستان یک بازی ترتیب داد. به دستور او سینی گداخته را از روی زغال برمی داشتند تا بالفاصله 

پس از قطع رِس جوانان لُر با شمشیر، روی گردن بی رسشان بگذارند. به این ترتیب برای چند لحظه مانع از خونریزی می شدند و بدن 

بی رس می توانست قدم یا قدم هایی بردارد. رسهنگ امیراحمدی که به خاطر سالخی کردن لرستان به مقام تیمساری و مقامات باالتر 

رسید بر رس تعداد قدم های جنازه های بی رس با مامورانش رشطبندی می کرد. به این ترتیب تلی از جنازه  ی شورشیان با همین شیوه 

روی هم انباشته شد. برای مطالعه ی برخی از جزییات مکتبوب شده از جنایات حکومت رضاشاه علیه لرها و وضع فالکت بارشان، به 

فصل های هفتم، هشتم و نهم در کتاب »رسزمین  شگفت انگیز و مردمی مهربان و دوست داشتنی« نوشته ی ویلیام او.داگالس، ترجمه ی 

فریدون سنجری مراجعه کنید.

https://t.me/ketabxaneiranshenasi/9014
https://t.me/ketabxaneiranshenasi/9014
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رسکوب و تحقیر کشته شدگان و بازماندگانشان، توسط »مردان«ِ »میهن«پرستی که با ایامنی راسخ و باورمند به 

هدف »آبادی« و آبادانی ایراِن عزیز به آنجا ارسال شده و مامور نسل کشی لرها شده بودند، زخم های عمیقی 

در حافظه ی جمعی آنان ایجاد کرده است. تروماهایی که از جهاتی توان رجوع به گذشته برای شناسایی منشا 

ستم های فعلی شان را در هم شکسته است.

آنچه که در زیرساخت سازی رسمایه جهت تصاحب و غارت منابع، خصوصن منابع نفتی جنوب، بیش از هرچیز 

با اسم رمز »یکجانشینِی برای متدن و توسعه« در ایران گره خورده است، رضورت امنیتِی ضعف در ارتش سازی 

حاکمیت مرکزی برای پاسبانی از رسمایه بود. عشایر لُر عالوه بر امکان دسرتسی به بیش از هشتاد و پنج درصد 

منابع نفتی آن زمان در رسزمین هایشان، با خصایصی همچون تحرک و نظم گریزی، خودتصمیم گیری، عدم وابستگی 

تولیدی و توان تسحیالتی باال بزرگرتین مانع حرکت امپریالیستی رسمایه بودند. تحرک تولیدی-دفاعی عشایر لُر در 

رسزمین های خویش، آنان را غیرقابل رصد و کنرتل می کرد و این خطری حیاتی علیه تکمیل موجودیت رسمایه داری 

نوظهور ایران محسوب می شد. پس نخستین گام ها برای نسل کشی هایی آغاز شد که تاکنون گویی نامرئی مانده 

است. نامر ئی از آن جهت که خلق لُر را حتی در گفتامن های انقالبی ضدستم ملی، از منت خارج می کند و برای 

تحلیل مبارزاتشان همچون سایر خلق ها، رضورت به رسمیت شناسی چنین ستمی بر آنان را درک منی کند.

مسیر رسکوب اقتصادی، تسحیالتی، سیاسی و فرهنگی عشایر لُر خوزستان با یکجانشینی اجباری شان، از رسکوب 

لرستان می گذشت. پس با اقدامات رسیع و شدید همچون مبباران هوایی، بسنت مسیرهای اصلی کوچ رو و جاده های 

نظامی، آتش زدن  پی درپی  استحکامات  و  قلعه و دیوار  با ساخت  اصلی  نظامی کردن گذرگاه های  کوهستانی، 

چادرها و استقرار گروگان گیرانه ی عشایر لُر در قلعه های نظامی و تحت کنرتل قرار دادن شان در مراحل مختلف 

پیش رفت. طبق این روال رفته رفته برخی ایل و طوایِف آواره شده، راهی نقاطی برای استقرار گشتند که حاکمیت 

تشخیص داده بود؛ اما خودشان می بایستی با دست خالی روستا و خانه بسازند. بخش دیگری از لرهای هنوز 

کوچنده، از آن پس با اهداف سیاسی، به طرزی انتقام جویانه و تنبیهی در قالب دسته-خانوارهایی به دورترین و 

نامربوط ترین نقاط تبعید شدند تا در جوامع مقصد عمال ناتوان، بی دفاع و بی خطر شوند.3 به این ترتیب سیاست 

امنیتی- سیاست های  قربانیان  عنوان  به  پراکنده  لُرهای  این  ناموزون  وضع  شد.  آغاز  لرها  وسیع  پراکنده سازی 

که  برای گفتامن های ضداتنیکی مرکزگرایانه شد  استنادی  ایران خود دست مایه ی  نقاط  از  بسیاری  جمعیتی در 

در قالب تولیدات سینامیی، ادبیاتی، فرهنگی و سایر اشکال متعدِد کلیشه سازی، تالش در مخدوش کردن چهره ی 

خلق های تحت ستم داشته و دارد. از منظری دیگر این موارد، موجب تولید و بازتولید توده ای گفتامن »تحقیر« 

و »تبعیض« نزد ساکنین جوامع مقصد می شد که اساسن بی ارتباط با خواستگاه عشایری آنان بودند. لُرها که با 

3- برای مطالعه ی بیشرت درباره ی یکجانشین سازی عشایر لُر به جزوه ی »تاثیرات سیاست های "نوسازی" و اسکان اجباری رضاشاه 

پهلوی بر ایالت عشایر لرستان و بختیاری« از انتشارات وانو رجوع کنید.

https://t.me/vaanou/110
https://t.me/vaanou/110
https://t.me/vaanou/110
https://t.me/vaanou/110
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حافظه ی نزدیکی از اشکال خودگردانی و بی اتکایی به مرکز، به قدرت تولیدی خویش اعتامد و باور داشتند، حاال 

در جوامع بی نسبت مقصد، نوعی ناتوانی همراه با متسخر را تجربه می کردند که رفته  رفته از متامی نشانگان و 

تعلقات اتنیکی خود نه تنها گریزان که حتی بخشن بیزار شدند. نوعی »ذلت« سازمان یافته، حلقه به حلقه ابعاد 

مختلف زندگی آنان را در بر گرفت، حل و خفه کرد. در چنین روالی برخی از لُرها نسل به نسل، میل به پنهان سازی 

پیشینه ی جرم انگاری شده ی خود، در »خانه«ی ناموزون پیدا کردند و حاال مستعد پذیرش هویت های جعلی در 

خدمت بازتاب ارزش های رسکوبگرانه علیه خویش شده اند. لرهایی که تالش دارند خود را فارس معرفی کرده و به 

این ترتیب از وزِن رشِم فرافکنی شده بر خویش رها شوند. چیزی که شاید به نوعی بتوان آن را »تواب سازی اتنیکی« 

نامید. تضادی که موجب ترسیع در آسمیله شدن بخش های دیگری از لُرها نیز شده است.

لُر معادل صفاتی همچون بالهت، توحش،  اتنیکی،  از ستم  بازتولیدشده   در غلبه ی گفتامن های مرکزِی تولید و 

در  لُر  اتنیکی  توابان  شده  موجب  کلیشه هایی  چنین  است.  گرفته  قرار  بی سواد  و  نادان  ناتوان،  ارشار،  راهزن، 

مواجهه ی روزمره با دیگران و حتی خودشان، به دنبال اثبات خویش با حل شدن شدید در گفتامن های مرکزی، 

و  مردساالر، خیرخواهانه  نظام  در  گرفنت  قرار  به خاطر  که  مادرانی  برآیند. همچون  دفاعی  کاری  و  ساز  تحت 

و  نگرانی  نهایت  در  نیز  تواب  لُرهای  نشود،  بدبخت  و  دخرت  در شکمشان  فرزند  که  می کنند  دعا  تسلیم شده، 

خیرخواهی تالش می کنند فرزندانشان به زبان خودشان صحبت نکنند، به تاریخ رسکوب تراماتایزشده شان رجوع 

نکنند و اساسن همه چیز را فراموش کنند و پی زندگی شان بروند. آنان منی خواهند وقتی برای کار و تحصیل ناچار 

به مهاجرت شدند با عبارات صدسال ساخته  و پرداخته ای همچون »پشت کوهی« مواجهه شوند. »پشت کوه« که 

در ارزش گذاری های توسعه محوِر رسمایه دارانه، بخش هایی از لرستان را مد نظر داشت4 و حاال معادل غیرمتمدن 

است، در واقع از ابتدا در چنین مواجهاتی با آوارگان تبعیدی لُر یا بعدها دسته های وسیع کارگران مهاجر لُر در 

جوامع مقصد شکل گرفته است. چنین خودانزجاری مبتنی بر رسکوب و مایل به انحالل، در کنار عدم ثبات سکونت 

و فقدان »مکامنندی« که در این ابعاد به لُرها تحمیل شده، شاید نزد سایر اتنیک ها در ایران کمرت مشاهده شود. 

منظور مجهز بودن به نوعی خودمواجهه گری و وقوف تاریخی در سایر خلق هاست که ضمن تحت ستم  بودنشان، 

دهند.  توضیح  سایرین  به  و  کرده  را صورت بندی  اتنیکی شان  توانسته اند ستم مشخص  آن، دست کم  به  اتکا  با 

همچنین به دفاع از خود برخاسته و تالش های سازمان یافته تری را برای رفع این ستم تاریخی-طبقاتی در پیش 

گیرند. چیزی که فقدان آن در بخش وسیعی از لُرها، از سویی نیروهای رهایی بخش و انقالبی را آن چنان که باید 

متوجه رضورت به رسمیت شناسی و پرداخنت به آن نکرده، و از سوی دیگر فقدان این دو، عرصه را برای دست یازی 

نیروهای طبقاتی مرتجع و ناسیونالیسم مطلوبشان مهیا تر کرده است.

4- قسمت غربی رسزمین لرستان قدیم »لرستان پشِت کوه« خوانده می شد.
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با این همه اما، این انباشت های ضخیم الیه الیه از ستم نامرئی، حاال در اعرتاضات سالیان اخیر دوباره در حال 

سوراخ شدن و رس بر آوردن صداهای تازه از درون آن است. صداهایی که هرچند نامنسجم و سانسورشونده، به 

عنوان یک گارد تدافعی-تهاجمی میان لرها، از جمله لرهای بختیاری ایذه شنیده می شوند از نیروهای رهایی بخش 

می خواهند که حضورشان را در نظر بگیرند و با بایکوت و رسکوب اتنیکی شان همراه نشوند. چنین وضعیتی دو 

خصلت کامال متضاد را در خود پرورانده است. خصلت اول علیه یک تاریخ ستم و استثامر، که از طرفی بر رضورت 

لُر بختیاری  را  از طرف دیگر در حالی که خود  تاکید می کند و  بنیادین«  رفع »فقر« و »محرومیت« و »تغییر 

می خواند، لباس خودش را بر تن کرده و اسلحه به دست، با فریاد »این رس برای هیچ رژیمی خم شدنی نیست«۵راه 

را برای مصادره ی پس از مرگش نیز می بندد.

خصلت دوم اما نزد توابان اتنیکی طبقات فوقانی است که معمولن به خاطر امکانات مالی توان زندگی در شهرهای 

مرکزی یا خارج از ایران را نیز دارند. این بخش متایل دارد در تبعیت کورکورانه  از رسکوبگرانش، در بزنگاه ها به 

ایذه و ایذه ها برود، بعضن پرچم شیر و خورشید را برای مصادره ی مبارزات طبقات فرودست جهت گزارش گیری 

و فراهم آوردن خوراک رسانه های مرتجع باال بربد و حتی در مورد اخیر )مراسم چهلم حامد سلحشور( آن را کنار 

جمله نوشته ی حسین سعیدی بر پالکارد )این رس برای...( قرار دهد که پیش تر با یکایک آنان امتام حجت کرده 

بود. با حفظ فاصله ی ایمنی و بیرون از سنگرهای این نربد مخاطره آمیز تالش می کند نام خودش را پای پیکرهای 

در خون خفته ی رزمندگان حک کند.

پس بیش و پیش از هشدارهای فرار و تعیین تکلیف های غیرایجابی، که معمولن محصول اختالط های برداشتی 

چندگانه،  بسرت  این  در  طبقاتی-انقالبی  مداخله ی  برای  که  می کند  علم  قد  این رضورت  تضادهاست،  ندیدن  و 

ابتدا به طور غیرجانبدارانه و دقیق به شناسایی فعاالنه ی آن پرداخت. در چنین مسیری است که می توان  باید 

حول  هویت طلبانه  ی  رصفا  اپورتونیستی  رویکردهای  یا  متمرکز  ناسیونالیستی  تفکرات  بهره گیری  استعدادهای 

مبارزات رهایی بخش را خنثی کرد. یا استعدادهای رهایی بخش رادیکال در مبارزات  ایذه را جهت پیش روی انقالب 

فعاالنه حامیت و بارور منود.

برای رشح مبارزات ایذه، از رسنوشت عشایر گفتیم؛ چرا که این شهر با بافت یکدست عشایری ای که در ادامه ی 

سیاست های ذکرشده و اساسن به دلیل آن ایجاد شد، اکنون به چیزی تبدیل گشته است که نه می توان نام شهر بر 

آن گذاشت و نه روستا و نه چیز دیگر. این مکان به عنوان حاشیه ی نخراشیده ی متنی ناموجود ساخته شده است؛ 

»ایذه« به یک حباب پر از باروت تبدیل گشته.

۵- این جمله، بخشی از آخرین استوری اینستاگرام حسین سعیدی است.
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-پهلوی دوم، ایجاد فرمالیته ی شهری به نام ایذه

یک  اعالم  در  آنان  از  بسیاری  امتام حکومت رضاشاه،  با  لُر،  قهرآمیز عشایر  کردن  یکجانشین  علیه  مقاومت  در 

نارضایتی اقتصادی-اجتامعی خانه ها را خراب کردند و دوباره به زیست کوچنده برگشتند. اما به خاطر انسداد 

نظامِی شاهراه های اصلی کوچ، محدوده ی ییالق-قشالق ها تنگ تر گشت و بعضن تنها به جا به جایی فصلی، از 

کوه به دشت در یک منطقه ی کوچک اکتفا شد تا بتوانند به دامداری -یعنی تنها چیزی که در آن مهارت داشتند- 

بپردازند.

رسکوب عشایر لُر بختیاری در خوزستان را شاید بتوان بنا بر اشارات قبلی، به طور کلی ذیل عنوان رسکوب نفتی 

برخی  به  می توان  منونه  به طور  اما  می گشاید.  را  دیگری  مفصل  باب  آن  به  پرداخنت  البته  که  آورد  حساب  به 

انگلیس، تطمیع  نیروهای نظامی در منطقه، سیاست های نفوذی استعامر  استقرار مادام  صورت هایش همچون 

برخی رسان عشایر و طوایف در حال انحالل زیر ساختار قدرت رسمایه داری مرکزی و استفاده  به عنوان اهرم 

قومی از آنان برای رسکوب بخش های فرودست شده و نهاینت در بهرتین وجه، استثامر منت بار آنان در بخش های 

مشقت باِر سازمان نوظهوِر صنعتی کار، که حاال مبتنی بر صنایع نفتی بود، اشاره کرد.

محدوده ی ایذه ی کنونی در چنین بحبوحه ای، یک دشت باتالقی در حاشیه ی رود کارون با دو تاالب مهم »بُندون« 

و »میانگران« و همچنین رودخانه ی فصلی »َمرغاب« بود. دشت ماملیر )ایذه ی  کنونی( نقش گردآورنده ی فصلی 

طوایف مختلف ایل بختیاری را داشت. اما عواقِب یکجانشینی اجباری رضاخانی و درگیری هایی که میان برخی از 

طوایف بخش چهارلَنگ و هفت لَنگ6 بر رِس در اختیار گرفنت مراتع اتفاق افتاد، منجر به ترسیم رسَحدات موسوم 

به »آِسامری« میان گرمسیر و رسدسیر بختیاری در محدوده ی تقریبی بین باغملک و ایذه ی کنونی شد. چنین 

پیشینه ی درگیری های خونباری که در واقع به خاطر فقدان مهیاسازی زیرساخت های سکنی گزینی به عشایر لُر 

بختیاری تحمیل شد، گاهی چنان سهمگین بود که تا هنوز در ناسازگاری های کلیشه ساز تحقیر یکدیگر و امثال 

آن ادامه یافته است. اما جای امیدواری ست )و البته تاسف به خاطر ویرانی این مناطق( که با غلبه ی سویه های 

طبقاتی-زیست محیطی مبارزات و خیزش های مکرر اخیر نواحی بختیاری با القای رضورت اتحاد فرودستانش، در 

قیاس با گذشته نزد این بخش های ازهم گسسته، متایالت حامیتِی بیشرتی نیز ایجاد شده است. حاال اما حاکمیت 

به طور بسیار حساب شده، جهت شکاف انداخنت دوباره، از آن  پیشینه بهره می گیرد. برای مثال قوای رسکوبش را 

از باغملک به ایذه می فرستند یا برعکس، تا همچنان این خوددیگرسازی هویت های جعلی درون لُرهای بختیاری 

را غلظت ببخشد.

اما اگر به موضوع سکنی گزینی این دو بخش برگردیم، می توان گفت نهایتا چهارلنگ ها به خاطر زودتر کنارگذاشنت 

6- تقسیامت ایل بختیاری بر اساس نظام مالیاتی و مسیر کوچ.
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کوچ، آشنایی بیشرتی با کشاورزی پیدا کرده بودند. برخی از آنان توانستند با استقرار در بخش های پرآبی همچون 

باغملک به باغداری پرداخته و در قالب زیست دهقانی در نسبت با هفت لَنگ ها در آن دوران از تثبیت معیشتی 

بیشرتی برخوردار گردند. بخشی از هفت لنگ ها که در ایذه رفته رفته مستقر می شدند، تنها توانستند به کشاورزی 

فصلی در قالب کشت دیم پرداخته که با محدودیت های بیشرتی روبه رو بود.

در سال 1327، طایفه ی عالی محمودی آخرین کوچ بزرگ را داشت و در ایذه ساکن شد. اما پس از آن نیز به 

با  ایذه،  جغرافیایی  منطقه ی  در  ساکن-متحرک  بخیتارِی  لُر  طوایف  از  برخی  کوچ،  میدان  شدن  کوچک  خاطر 

باریک شدن مرزهای میان یکجانشینی و کوچ، به کشاورزی در حاشیه ی تاالب ها و برگشت به کوه های نزدیِک 

از  نوعی  کردند.  پیدا  سوق  دیگر  فصول  در  دام  پرورش  برای  روستایی  پناهگاه های  ساخنت  با  محدوده،  هامن 

شیوه ی تولیدی-معیشتی که همچنان فصلی و تلفیقی از کشاورزی-دامداری-شکارگری بود و چشم انداز بالتکلیفی 

تولیدی-معیشتی در آینده را نیز ترسیم می کرد.

به نظر می رسد لُرهای بختیاری ساکن ایذه ی کنونی، مقاومت و دیرپایی زیادی نسبت به زندگی کامال یکجانشین 

شهری از خود بروز می دادند. آنان میل زیادی به خودگردانی تولیدی-معیشتی داشتند. همچنین هرچند در ابعاد 

محدودتر، اما کامکان اسلحه داشته  و تا حد ممکن از سالح به شیوه ی حیثیتی مراقبت منوده و در صورت لزوم از خود 

و منابع شان دفاع می کردند. اما به طور عام و معمول، برای دفاع از خود در مقابل غارتگران یا دست درازی نظامی 

دولت، در جربان محدود شدن اسلحه به ساخت ابزارآالت دفاع سنگی همچون تیر و کامن های مختلف روی آوردند. 

پس از آنکه در برخی از نقاط نسبنت ساکن شدند، از ابزارهای سنگین تری همچون منجنیق های بزرگ استفاده کرده و 

همچنین بیش از پیش در یادگیری انواع شیوه های پرتاب سنگ نیز مامرست ورزیدند. مقاومت و تردید لرهای بختیاری 

ایذه علیه استقرار، بدون منشا انتخاب و سلیقه، برخاسته از فقدان زیرساخت های مکفی برای زیست جدید بوده 

است. چنین مقاومتی تا حدی بود که حتی اعالِم »شهر« شدن ایذه نیز فرمالیته محسوب می شد.

بنا به گفته ی ساکنین طی این جریان، »محمدجوادخان درگاهی« حاکم وقت قشالقات بختیاری برای جلب رضایت 

حکومت مرکزی در پیشربد سیاست های رشد شهرنشینی و فراهم سازی بسیار رسیع بسرت توسعه ی کشاورزی، طی 

نامه نگاری هایی به مرکز، و همزمان پیشربد توافق با رسان طوایف مختلف، مساله ی شهر شدن ایذه را طرح و 

به طور فرمالیته عملی کرد. او جهت رسیدن به حد نصاب تراکم جمعیتی در محدوده ی ایذه، مطابق با قوانین 

صدور مجوز رسمی اعالم شهر، در هامهنگی با رسان طوایف از آنان خواست تا سیاه چادرهایشان را به طور موقت 

در ایذه )ماملیر( بر پا کنند و پس از صدور مجوز در صورت متایل به کوچ برگردند. بدین ترتیب ایذه در سال 1337 

در حالی به عنوان شهر محسوب می شد که ساختامنی به جز قالع و بنای نظامی در آن نبود و اولین خیابانش چیزی 

نزدیک به یک سال قبل کشیده شده بود. منطقه ای درخودمانده و بالتکلیف که دسته دسته آوارگان بیکارشده را 
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بدون داشنت امکانات شغلی در خود می پذیرفت و بزرگ تر می شد. اما اهالی ساکن-متحرک قبلی اش نیز به خاطر 

کوچک شدن بخش دامداری، برخی از جمعیت بیکارانی را تشکیل می دادند که در فصول غیرکشاورزی به عنوان 

کارگر فصلی راهی سایر بخش های صنعتی همچون مسجدسلیامن و آبادان و... شدند و به عنوان اجداد کارگران 

مهاجر فصلی، پروژه ای و کامال بی ثبات کار اکنوِن ایذه ای رس برآوردند.

ساکنین ایذه با اینکه قربانی سیاست های نفتی علیه عشایر بختیاری خوزستان بودند، اما در نهایت جایی استقرار 

یافتند که از تاسیسات و صنایع نفتی نیز بی نصیب بود. به این ترتیب از امکانات شغلی یا امکانات بهداشتی، آموزشی، 

رفاهی که غارتگران نفت برای آسایش حضور خودشان در آن نقاط استعامری ایجاد کرده بودند، هم محروم ماندند. 

در واقع و عملن ایذه از هامن ابتدا گویی به عنوان یک گذرگاه مهاجرتی تاسیس شد که می بایستی قربان گاه عشایر 

آواره باشد. جایی که به طور پیوسته از یک سو قربانیان سیاست های توسعه ی رسمایه داری مجبور به پناه گیری در آن 

می شدند، و از سوی دیگر کسانی که مدتی در آنجا مانده بودند، به خاطر بی ثباتی در وضعیت معیشتی و نداشنت 

چشم انداز شغلی در آن حباب بی نفس، مجبور به ترک آنجا و حضور ملتمسانه و محقرشان در حاشیه ی شهرهای دیگر 

می شدند. چیزی که تاکنون نیز ادامه دارد و خود یکی از ارکان اصلی انبار باروت خشم تاریخی در ابعاد طبقاتی-

اتنیکی بوده و همچنان در اعرتاضات ایذه نیز نقشی پررنگی ایفا می کند. بی دلیل نیست که دو حکومت پهلوی و 

جمهوری اسالمی، ایذه را به عنوان تبعیدگاه یا تنبیه گاه برای کسانی در نظر گرفته اند که به عنوان مجرمین قضایی 

تشخیص داده شده و می بایستی به حضور در ویرانه ای به نام ایذه محکوم و مجبور شوند.

-اصالحات ارضی و تحمیل رشد رسیع کشاورزی

مورد  و  انقالبات جهانی  موج  توده ها، گسرتش  برانگیختگی خشم  و  برشمرده  زمینه ای  نابسامانی های  دنبال  به 

استقبال قرارگیری اش نزد خلق های تحت ستم از جمله لُرهای بختیاری جان به لب رسیده، تاریخی از مبارزات علیه 

پهلوی اول و دوم رقم خورد. چنین عواملی از یک سو و سیر رسیع رسمایه داری پاگرفته در ایران و نیاز روزافزونش 

به انباشت و پیرشوی با ابقا در نظم جهانی از سویی دیگر، منجر به پیگیری مرصانه و اعامل رفرم هایی تحت عنوان 

»اصالحات ارضی« در ایران شاهنشاهی شد.

خرده مالک سازی  با  است  قرار  برنامه ای  چنین  که  می آمد  نظر  به  خوشبینانه،  ابتدا  در  و  امر  ظاهر  در  اگرچه 

دهقانان، تا حدی نوع مالکیِت کالِن خوانین و بزرگ مالکان را به نفع فرودستان، در سازمان کاِر کشاورزی تغییر 

دهد، اما دخیل بسنت کامل بر این تصور، بیش از هر چیز برخاسته از نگاه سطحی به طبقات و نظام رسمایه داری 

حاملش، به عنوان مجری نوع توسعه ی مطبوع و منفوع خویش بود. چرا که نه رِس بزرگ مالکان با تغییر نوع 

دارایی، در برخورداری از بخشی از رسمایه بی کاله ماند، و نه افق مخرب رسمایه داری که در حال ترسیم خویش 
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بود، قرار بر سعادت کارکنان بر زمین و حتی خرده مالکان تازه به میدان آمده و فرزندان شان را داشت.

در جایی مانند ایذه که اساسن مردم هنوز آشنایی چندانی نه با زمین و نه تعلق دیرپایی به کشاورزی داشتند، 

بخش زیادی از بیکارشدگان سابقن دام پرور، میل داشتند به عنوان کارگر مهاجر راهی شهرهای دیگر شده و در 

زمان حضورشان در ایذه و روستاهای اطراف به کشاورزی بپردازند. اما ساختار رسمایه داری شاهنشاهی، آنان را نه 

به عنوان کارگر در مقاصد کاری می پذیرفت و نه برایشان از رفرم های صورت گرفته تحت عنوان اصالحات ارضی 

نصیبی گذاشت. بخشن کسانی توانستند در تقسیِم از باال و رسمایه دارانه ی زمین سهم بربند که عالوه بر عدم 

متایل، به علت برخورداری از امتیازات خویشاوندی و دریافت نوعی از امتیازات خرد طایفه ای یا دست و پا کردن 

تولیدات کمکی محلی و.. نیاز چندانی نیز به آوارگی برای کار در شهرهای دیگر و مشقت هایش نداشتند. برای 

همین به نسبت جمعیت واقعی، تعدادی کمرت اما با سهم قابل توجهی طی اصالحات ارضی مالکان جدید شدند 

و بعدها در برخی مناسبات منطقه ای دیگر نیز دست باال را گرفتند. زنان و کودکان بخش بی نصیب از زمین، که 

پیش تر روی زمین مالکان بزرگ کار می کردند و مشمول دریافت زمین نبودند، با رشایط دشوارتری مواجه شده 

و در ابعادی محدودتر می توانستند برای خرده مالکان جدید کار کنند. این در حالی بود که هامن کارگران فصلی 

مهاجر در صورتی که به هر دلیلی منی توانستند تحت عنوان کارگر فصلی در شهر مشغول شوند، حاال دیگر امکان 

کار روی زمین دیگران را نیز تا حدی از دست داده بودند.

در کنار آن عده ی بسیاری نیز روایت کرده اند که آن زمان در جایی مثل ایذه، منی دانستند زمین به چه درد می خورد 

و مالکیت رسمی بر آن، برایشان بی معنا بود. نزد برخی عشایر نوساکن که پیش تر در نظام خودگردان کوچ، با عدم 

ثبات و انحصاِر کامل بر مالکیت دارایی ها، و غلبه ی جنبه های توافقی-مقطعی آن زیست می کردند، قابل تصور 

نبود که میان آنان  و کسانی که زمین گرفته اند، -یعنی هامن آشنایان قابل اتکای دیروزشان- در نظام جدید مبتنی 

بر مالکیت زمین، جنگ های خونین بر رس تعیین مرزها شکل گیرد. تقسیم ناعادالنه و از باالی زمین، جایی مانند 

ایذه را با تضادها و مشکالت بیشرتی مواجه کرد. به طوری که حتی تاکنون نیز، خاطره ی برخی از این درگیری ها، 

به خاطر ایجاد جراحات عمیق در اعتامد جمعی، در روابط و مناسبات خانوادگی و طایفه ای تاثیر گذاشته است.

دیگر آنکه توسعه ی رسمایه دارانه ی کشاورزی7 و تحمیل آن به بخش عشایر، بدون درنظرگیری نوع منابع آبی، 

خصوصن در جایی هچون ایذه با منابع فصلی آب، به حفر بیشرت و بیشرت چاه در زمین های همواره در حاِل فروش 

و خرد و خردتر شدن آن منجر شد. همین موضوع سنگ بنای یکی از مهم ترین معضالت زیست محیطی ایذه 

قالب  در  آبی  منابع  ویرانگر  تقسیامت  موجب  ایران  در رسارس  تاکنون  آغاز  از هامن  کشاورزی  تحمیلی  و  توسعه ی رسیع   -7

طرح های انتقال آب  غیراصولی و... شده که عواقب زیست محیطی غیرقابل جربانی را در نقاط مبدا بر جای گذاشته است. چنین 

از پرآب ترین استان ها را عالوه بر مشکالت زیست محیطی حتی با  روندی برای مثال استان چهارمحال وبختیاری به عنوان یکی 

مشکل تامین آب رشب نیز مواجه ساخته است.
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است. چون در اراضی ای که تا هنوز برای فروش خردتر می شوند، هرکس باید عالوه بر زمین، چاه خودش را نیز 

داشته باشد.

اما در چنان بحبوحه ای که رشح داده شد، طبقه ی کارگر ایذه با بی ثباتی کامل، در حال قطر گرفنت بود؛ طبقه ای 

که از هامن ابتدا تاکنون به طور پیوسته به شهرهای دیگر مهاجرت کرده، بعضن توانسته در حاشیه ی آن شهرها، 

جای کوچکی برای پیوسنت اعضای خانواده اش نیز باز کند و در این سیر تاکنون جاری، جای پیشین خود را به 

نومهاجریِن از روستا به ایذه دهد.

-سدسازی ها، تشدید فالکت حاشیه نشینی، کُشتگاِن مسیر

پس از سیاست های رسکوب گرایانه ی نفتی علیه لُرها در دوران پهلوی اول، نوبت به سیاست های مرگبار توسعه با 

سدسازی، در حکومت های پهلوی دوم و جمهوری اسالمی رسید.

چهار سد کارون 1، کارون 2، کارون 3 و کارون 4 در منطقه ی مرزی میان خوزستان و چهارمحال بختیاری، یعنی 

دقیقن در محدوده ای احداث شده اند که بیشرتین مترکز جمعیتی لُرهای بختیاری را در خود دارد: در محدوده ی 

شهرهای مسجدسلیامن، اَندیکا، ایذه و اَرَدل.

اخیر حرف های  سالیان  نقاط طی  سایر  و  بر خوزستان  کلی  به طور  زیست محیطی سدسازی ها  تبعات  درباره ی 

بسیاری گفته و مطالب زیادی نوشته شده است. اما نکته ی قابل ذکر، برهم زنِی بافِت جمعیتی-اتنیکی ستمگرانه ای 

است، که هرچند در مساله ی بحران های زیست محیطی ناشی از سدها با گوشت و خون تنیده شده و با آن در 

پیوند است، ولی کامکان مورد توجه چندان قرار منی گیرد. چهار پروژه ی ویرانگر و هولناک رسمایه داری ایران در دو 

رژیم سابق و فعلی در حالی بر گرده ی لُرهای بختیارِی با زور و کشتار یکجانشین شده تحمیل گشت، که دیری از 

ساخنت مشقت باِر خانه های روستایی محقر، با دست خالی و بی پشتوانه ی خودشان نگذشته بود. در حالی راه های 

تولید معیشتی شان مسدود شد که به تازگی روی زمین های سنجاق شده، در مترین دردناک برای راه رفنت بودند. در 

واقع، اعامل چنین طرح هایی نه پاها، که ستون فقراتشان را قلم کرد و لُرهای بختیاری را از خاِک سیاهی که بر آن 

نشسته بودند دود کرد و به هوا فرستاد. نوعی نسل کشی پنهان، با بی ثباتی کامل مکانی، معیشتی، هویتی و حتی 

نابرخورداری از حداقل امکاناِت آموزشی، سیاسی و ارتباطی برای اینکه به حامیان طبقاتی سیاسی شان بگویند: ما 

نیز وجود داریم!

شاید با نگاه گذرای یک توریست سیاسی هرگز ابعاد هولناک این فاجعه قابل درک نباشد. در واقع بخش اعظم 

لُرهای بختیاری هنوز »یکجانشین« نشده اند و در ابعادی بسیار گسرتده تر از سایرین، کوچ خود را با فالکت و 

در به دری متام از حاشیه ای به حاشیه ای دیگر ادامه می دهند. آنان برای گذران معیشت و زنده ماندن، پیوسته 
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در تقالی اثبات وجود و پذیرش نیروی کاِر خویش، رسگردان در ییالق و قشالقات رسمایه هستند. لُرها با نوعی از 

تبعیض پنهان و گُنگ اتنیکی-طبقاتی مواجهند که به آنان اجازه نداده است، دالیل مبارزه ی خویش را به دیگران 

توضیح دهند و دالیل بایکوت خود را از مجاری گفتامن های رهایی بخش جویا شوند. گویی تنها می توانند هر 

بار به خون بارترین و تهاجمی ترین شکل، در مبارزات سال های اخیر نعره ی خشم از تالقی این همه ستم بزنند و 

دیگران بپرسند مگر آنجا کجاست که این گونه می غرد؟

آنان بخشی از تحتانی ترین های طبقه ی کارگر و از ویران شده ترین های تاریخ رسمایه داری ایران هستند که اکنون 

میان مرگ و مرگ، در ایذه اعالم کرده اند که جان فداِی رهایی اند. آنان که نیاز مربم به سازمان دهی انقالبی دارند.

برای روشن تر شدن تصویر مصائب روزمره ی خلق لُر بختیاری تنها به چند مورد بسنده می کنیم: از ابتدای تشکیل 

وزارت آب و برق در سال 1342 دست یازی به زمین های روستاییان لُر بختیاری، برای آغاز برنامه های کالن سدسازی 

و تحمیل افق تاریک و مخرب رسمایه داری آغاز شد. ساخت سد کارون 1 در شهر اَندیکا، که از سال 1344 تا 13۵4 

طول کشید، به اسم جالد لُرها -رضاشاه کبیر- نام گذاری شد. سلب زمین های دولتی موجب درگیری های بسیاری 

برق  و  نهایت وزارت آب  در  نظامی گشت.  پشتوانه ی  با  آن دوران  برق  و  ماموران وزارت آب  و  میان ساکنین 

شاهنشاهی به طور کاملن یک جانبه اقدام به سلب زمین از مردم کرد و پول بسیار ناچیزی به آنان پرداخت که به 

هیچ عنوان کفایت استقرارشان در شهر را منی کرد. روستاییان که تصوری از چیستِی سد نداشتند و باورشان منی شد 

که در صورت عدم تخلیه ی خانه ها واقعن آب را زیر پایشان باز کنند، مقاومت کرده و با آن پول ناچیز روانه ی 

جایی دیگر نشدند. اما واقعن آب زیر پایشان باز شد و مانند جنگ زده ها، هرچه داشتند را رها کردند و گریختند. 

بنابراین لشکر دیگری از آوارگان لُر بختیاری به هر کجای دیگری که توانسند پناه بردند و به علت نداشنت هیچ گونه 

مایملکی، به لشکر بی مسکن و بیکاران اضافه شدند. همین روند در دوران جمهوری اسالمی توسط وزارت آب 

و نیرو ادامه یافت. تنها در سال 1383 با آبگیری سد کارون 3 در 28 کیلومرتی ایذه، از 63 آبادی واقع شده در 

حریم سد، 39 روستا به طور کامل زیر آب رفت. باقی روستاها نیز بخش زیادی از زمین های کشاورزی یشان را از 

دست دادند و با از بین رفنت امکانات معیشتی ، آنان نیز بخش دیگری از لشکر آوارگان مسکن و کار شدند. این 

در حالی است که روستاهایی که ظاهرن در حریم نبوده و در محاسبات سد گنجانده نشدند، -با جمعیتی بالغ بر 

12هزار نفر- به خاطر زیر آب رفنت راه های ارتباطی همچون پل ها و جاده ها در بیراهه های سکونتی گرفتار شده  

و به عجیب ترین و مرگبارترین طرز ممکن، ناچار به رفت و آمد به ایذه و روستاهایشان هستند. مینی بوس های 

بسیار فرسوده  ی حامل مسافران، که هر بار می بایستی با یدک کش روی لنج های کوچک و از رده خارج شده قرار 

بگیرند، منونه ای از چاره جویی دولت نئولیربال جمهوری اسالمی برای عواقب پروژه هایش است. این موارد منجر 

به کشته شدن دامئی کسانی می شود که تنها می خواهند برای رفع ابتدایی ترین نیازهایشان به شهر رفت و آمد 
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کنند. غرق شدن مینی بوس حامل روستاییان در سال 1392 که منجر به کشته شدن 12 نفر گشت، منونه ای از 

توسعه ی حاکمیت  به لطف  به خود جلب کرد.  را  توجه خربرسانی ها  این مورد،  استثنائن  که  قاعده است  یک 

رسمایه داری جمهوری اسالمی، اعامل غیراصولی طرح های جاده سازی توسط سپاه پاسداران در سایر نقاط ارتباطی 

ایذه نیز روزانه به آمار ثبت نشده ی »کُشتگاِن مسیر« افزوده است. تقریبا ممکن نیست در این شهر قدم بزنید اما 

با پرچم های سیاه آویخته بر رسدر حداقل یکی-دو خانه در هر کوچه و خیابان، مواجه نشوید که نشانه ی اعالم 

مرگ عضوی از خانواده است. می توانید به پروفایل های مجازی مردم روتین نویس ایذه رسی بزنید تا با چیزی شبیه 

ستون ترحیم روزنامه ها روبه رو شوید. کشتگان مسیر همیشه سهم قابل توجهی در این مرگ ها محسوب می شوند.

»کشتار مسیر« در ایذه یکی از جنایات بسیاری است که جمهوری اسالمی هرچند با واسطه اما در شکل توسعه ی 

رسمایه دارانه اش در حاشیه، منجر به آن می شود؛ شیوه ای که در آن تنها چیزی که در نظر گرفته نشده، تضمین 

حداقلی از امنیت جانی انسان هاست.

به آن  اولیه  ایجاد درکی  برای  ایذه است که ما  پازل درهم ریخته ی مصائب  از  تنها تکه های کوچکی  این موارد 

پرداختیم. مصائبی که هر کدام، به خشم تبدیل شده اند و هر بار کیفیتی دیگر را به اعرتاضات می افزایند. دیگر 

عوامل تاثیرگذاِر بر این کیفیِت رشدیابنده )و نه متامی آن ها( را، در بخش های بعد توضیح خواهیم داد.

ب(پیشینه ی مبارزاتی

اگرچه با ظهور حاکمیت رسمایه دارِی مرکزگرا، خلق لُر زیر سایه ی ستم و ویرانی کشیده شده است، اما از بدو 

پیدایش نخستین زمینه های این ستم، هیچ گاه منفعل و خاموش نبوده اند. چه طی فتح تهران در جریان مرشوطه، 

چه در دوران دو پهلوی پدر و پرس و یا هم اکنون در دوران جمهوری اسالمی، آنان همواره نقش پررنگی در مبارزات 

علیه حکومت های مرکزی ایفا منوده و هرگز گردن سپاری به رسنوشِت منفعِل قربانی را برای خود نپذیرفته اند. با 

رشد جریانات و سازمان های چپ در آستانه ی انقالب ۵7 نیز جوانان بسیاری از لرستان تا خوزستان و سایر نواحی 

لُرنشین، به جرگه ی انقالبیون پیوستند.

در ایذه و مسجد سلیامن به عنوان دو شهر مهم بختیاری نشین، ایده های انقالبِی چپ به رسعت پذیرفته می شد 

و محبوبیت می یافت. گاهی حتی در دورافتاده ترین روستاها عده ای چیزهایی از کمونیسم و سوسیالیسم، -نه 

به عنوان رصفن ضدتبلیغِ ارتجاِع حاکمه، که توسط فرزندان و خویشاوندانشان با توضیحاتی ساده- شنیده بودند. 

وجود تاسیسات نفتی در مسجدسلیامن و غلبه ی فضای پرولرتی، این شهر را به قطب چپ کارگری نواحی بختیاری 

تبدیل کرد. بخشی از کارگران مهاجر ایذه ای نیز که پیوسته بر تعدادشان افزوده می شد، در کنار گروه های دیگری 

از جوانان ایذه در شهرهای دیگر به عضویت و هواداری جریانات انقالبی درآمدند. عالوه بر این به علت غلبه ی 
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اعتامد طایفه  ای-خویشاوندی بر نوع روابط و رویارویی بی واسطه با طبیعت و رضورت درنظرگیری دقیق نیروی مادی 

خود در زندگی کوچ رو، ایده های چپ و توضیح ماتریالیستی منشا ستم ها توسط رفقا، با درک و پذیرش توده ای کسانی 

همراه می شد که گاه سواد خواندن و نوشنت نداشتند. ابزارهایی همچون مذهب که ارتجاع همواره برای مخدوش کردن 

چهره ی کمونیست ها نزد توده ها از آن بهره می جست نیز چندان در این نواحی موثر واقع منی شد.

به خاطر محرومیت مضاعف در خصیصه های  ایذه  اشاره کردیم،  پیشین  این، چنان  که در بخش های  بر  عالوه 

شهری در زمان پهلوی و البته هنوز در دوران جمهوری اسالمی به عنوان یک تبعیدگاه مورد استفاده ی حاکامن 

قرار می گرفته است.

در آن دوران تعدادی از تبعیدی های سیاسی به این شهر فرستاده می شدند. خود این مساله نیز می تواند یکی 

دیگر از دالیل محرومیت هدفمند ایذه باشد. چرا که طبق سیاست های تبعیدگاهی، مناطق مد نظر باید از حیث 

ویژگی های اقتصادی، امنیتی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و... در محارصه و فشار باشند و ایذه به عنوان یکی از 

صدرنشین های لیست تبعیدگاه ها، متامی این خصیصه ها را داشته و دارد. با این حال فرستادن تبعیدی های سیاسی 

خصوصن در گذشته، برای حکومت از تنبیه آنان گران تر  متام شد. چون این افراد پس از مدتی از محبوبیت و 

اعتامدی نزد ساکنین برخوردار شده و بعضن می توانستند به فعالیت توده ای بپردازند. برخی از تبعیدیان سیاسی 

توده ها سهم  آگاهی سیاسی  بردن  باال  در  توانستند  و...  آموزشی-فرهنگی  فعالیت های  و  قالب قصه خوانی  در 

بگیرند. گاه انقالبی ترین شعرها در دفرت کودکان و نوجوانان محروم از ابتدایی ترین امکانات فرهنگی و آموزشی، 

تکثیر و دست به دست می شد.

پس از ربوده شدن انقالب توسط ارتجاع جمهوری اسالمی و به راه اندازی ماشین کشتار و رسکوب، چنین فضایی 

به طور کامل در ایذه و سایر شهرهای بختیاری نشین خنثی نشد و در قالب محافل و جمع هایی مخفی رسبرآورد 

وعلی رغم زیر رضب رفنت های پی در پی، تاثیر خود را گذاشته است. در چنین بسرت شخم خورده ای است که تا هنوز 

بذر استعداد های پی در پِی سازماندهی های کارگری در قالب اعتصابات، البته با بهره گیری از ایده های هم گرایانه ی 

ارتباط می توان  یابد. در همین  بیاید و تداوم  از این همه سال می تواند از خاک رسکوب بیرون  منطقه ای، پس 

خاطرنشان کرد که یکی از بزرگرتین نیروهای سازمانده در اعتصابات کارگران پروژه ای در صنایع نفت و گاز و 

نیروگاهی، کارگران مهاجر ایذه هستند که منودهای درخشانش را می توانیم در هامهنگی با سایر هم رسنوشتان 

اعتصابات مهرماه  نیز  تیرماه 1400 و  بختیاری شان مثل کارگران پروژه ای هفتشجان، دهدز و فوالدشهر و... در 

امسال طی قیام ژینا -در پیوند و حامیت از آن- شاهد باشیم. اعتصاباتی که به حافظه ی دیرینه ی جنبشی اش 

رجوع می کند و در کنار رس دادن شعارهای سیاسی رو به حاکمیت رسمایه، اشکال تهاجمی آن را در عمل نیز با 

بسنت جاده ها به کار می گیرد. همین بخش از طبقه ی کارگر ایذه در مواقعی که به شهر خود برمی گردد، دست 



19

نعره ی ببرهای عاشق ایذه

از سازماندهی منی کشد و در مکان های عمومی گرد می آید تا به جربان نامکان مندی تحمیل شده در سازمان کار، 

کند،  و... بحث  و دستمزد  کار  درباره ی سختی های رشایط  علنن،  آنجا  در  بخشد.  تداوم  به خودسازماندهی اش 

برنامه ریزی مناید، بیانیه هایش را رو به کارگران سایر نقاط بخواند و در کانال های کارگری رو به جامعه منترش کند. 

مصداق چنین مدعایی فیلم هایی است که این کارگران خصوصن در جریان خودسازماندهی شان در تیرماه 1400 

از خود منترش کردند. یکی از عنارص کمکی ای که این فرم از تداوم سازماندهی را تسهیل می کند، بسرت ویژه ی 

شهر از حیث تکرث گروه های عشایری، روستایی و ساکنین قدیمی شهری است که با وجود بافت طایفه ای توانسته 

اما همچنان از خصلت های مستعد همگرایانه اش بهره جوید. ساختار طایفه ای در  از آن گسست کند  تا حدی 

نواحی بختیاری به علت برافتادن نظام خان و خان ساالری، یا نیاز مادی اش به حضور رسان و روسا در قالب عنارص 

هامهنگ کننده در تولیدات عشایری و هدایت گران مسیر کوچ، تا حد زیادی شکل اعامل سلطه و تصمیم گیری از 

باال را از دست داده است. این بسرت به وضعیتی در حال میل است که بیشرت تعلق گروهی از افراد با دغدغه های 

بزرگرت طبقاتی-اتنیکی در قالب فرودستان لر بختیاری، رضورت حامیت از یکدیگر، مشارکت در تصمیم گیری و 

به شور گذاری ایده ها را منجر می شود. در گذشته به خاطر درگیری بر رس منابع یا عوامل تاریخی-مادی دیگر، 

اشکالی از اعامل سلطه ی کاستی-طایفه ای نیز میان طوایف بختیاری مطرح بوده و بعضن اشکالی از آن در فقدان 

میانجی های متشکل رهایی بخش بازتولید می شود. اما چنین به نظر می آید که با رسیدن به درک منافع و رسنوشت 

مشرتک در غالب های جمعی بزرگرت و هم  مصیبت بینی خود در ویرانی و تبعیض منطقه ای، این موضوع نیز در حال 

انحالل است. با این وجود بقایای رو به سستی گذاشته ی آن، هنوز می تواند پتانسیلی ضدرهایی برای پایگاه  سازی 

نیروی طبقاتی مرتجع شود.

کارگران موقت کاِر مهاجر در قالب های پروژه ای و پیامنی و... هم اکنون یکی از گروه های مبارزاتی مهمی هستند 

کیفیتی  قیام ها  طبقاتی  اعرتاضات  زرادخانه ی  به  و  آورده  شهر  به  را  موفق خود  سازماندهی های  تجربیات  که 

ویژه می بخشند. چون آنچه در سایر نواحی مرکزی تحت عنوان شناسایی نیروهای طبقاتی حارض در قیام ها رصد 

می شود، در ایذه چندان محلی از مناقشه ندارد. چرا که عمومن ساکنینی که می توانند از برخی امتیازات درآمدی 

بیشرت برخوردار شوند به رسعت به شهرهای دیگر مهاجرت می کنند تا بتوانند به عنوان حاشیه نشینان شهرهای 

دیگر، دست کم از برخی امتیازات بهداشتی، درمانی، آموزشی و... -ولو به سختی- بهره مند شوند.

اما بازماندگان در ایذه چه کسانی هستند؟ بخش دیگری از نیروی کار ایذه را کارگران روزمزد تشکیل می دهند که 

محل تجمع هرروزه ی آنان فلکه ی اصلی شهر است. مکانی که محل تالقی متامی تضادها، صحنه ی متاشای انواع 

مصائب، نقطه ی اصلی آغازگِر اعرتاضات، مواجهه و به اشرتاک گذاری تجربیات مختلف در گفت و گوهایی که به 

سهولت و بی نیاز به بهانه می توانند رشوع شوند، در میدانی تنگ و رو در رو است.
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این بخش از کارگران در واقع اکرثا کارگران روستایِی ساکن شده در حاشیه ی ایذه  هستند یا کارگرانی که به طور 

روزانه از روستاهای اطراف در رفت و برگشت به شهر و روستای خویش اند. با عمق رسسارم آور تباهِی روزافزوِن 

طبقه ی کارگر، این بخش از کارگران نیز حاال رصفن در فلکه ی اصلی شهر چشم انتظار کار می ایستند و به ارتش 

بیکار شهر، یعنی بزرگرتین بخش جمعیتی نیروی کار ایذه، اضافه شده اند. ارتشی که سازمانده اصلی قیام های 

تاریخی  بیکاری  نوع سایه ی  دارد.  ایذه  را در  ایذه است و خصلت ویژه ی حاشیه نشین  اعرتاضات در  و  خیابانی 

بتواند حداقل رضوریات شغلی-معیشتی  تا  اقتصاد شهری بوده  ایذه که محصول فقدان زیرساخت های  بر فراز 

ساکنین را برآورده سازد، ابعاد بسیار سنگین و ویژه ای دارد؛ انواع بحران و تباهی ها را در خود پرورانده و همچون 

غولی پنهان شده در انکار و رسکوبی تاریخی-طبقاتی می غرد و در بهرتین حالت تنها صدایش از دوردست شنیده 

می شود. صدایی که معمولن به خطا تعبیر می گردد.

ج(استعداد شورایی

ورود به این بحث با این ادعا همراه نیست که در ایذه، آنچه که ما تحت عنوان شوراها به عنوان واحد انقالبی ای 

منسجم و برنامه مند در تصور داریم، به تحقق پیوسته یا در آینده بی میانجی شکل خواهد گرفت. بلکه مقصود، 

رضورت تقسیم بر دو کردن هر استعداد ی  است که می تواند با حذف سویه های ارتجاعی اش، ذیل متشکل شدن 

در مبارزه ای انقالبی، به تحقق این ایده، پویایِی دیالکتیکی دهد. چنین استعدادی به طور خطی و بی نوسان در 

همه جا یکدست و به یک شکل نیست. ما هم زمان که کلیت مبارزه را در نظر داریم، می توانیم با وزن دهی به 

نقاِط پرش و جهش کیفی، و برعکس وزن گیری از آن، بر زمیِن واقعی علیه دشمن طبقاتی قدرت گرفته و پیرشوی 

کنیم. پس با چنین هدفی به این بحث ورود می کنیم تا در یک تصویر کلی تاریخی-طبقاتی  حاال بر اجزایی دست 

بگذاریم که شاید بتواند روی امکاناِت ازپیش موجود، و نحوه ی به کارگیری توده اِی آن، نور بتاباند. همچنین از 

دالیل رسکوب سنگین و جمعی در این مناطق نیز درکی حاصل شود. چرا که بدون درنظرگیری دوسویه ی این امر، 

مبارزات توده ای با انسدادهایی مقطعی و گاه غیرقابل جربان همراه خواهد شد.

هامن طور که پیش تر گفتیم مسیر مهاجرت از روستاها به ایذه و از ایذه به شهرهای بزرگرت از ابتدای شکل گیری 

قالب رس  در  طایفه ای-خویشاوندی  پیوند های  خاطر  به  مهاجرین  گروه های  است.  بوده  باز  طرف  دو  از  شهر 

زدن های مکرر به نقاط مبدا بر می گردند. این روال، عالوه بر محرومیِت مادی واقعن موجود و تبعات حمل شونده 

نوع  از  آگاهی  و  محرومیت  از  حد  این  بودن  غیرعادی  احساس  روزافزون  رشد  موجب  مهاجر،  دسته های  در 

ویژه ای از تبعیض شده است. یکی از دالیل آگاهی عمیق بر این امر، عادی بودِن به اشرتاک گذاری مشاهدات و 

تجربیات آنان با یکدیگر است که در ایذه برخاسته از هم گرایی جمعی-طایفه ای است. هرچند می تواند بعضن 
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ابعاد طایفه ای را نقض کرده و در خارج از بافت طوایفی مشخص، میان واحدهای بزرگرت منعکس شود. اما چنین 

تحرِک مکرری در مسیر مهاجرت، عالوه بر اینکه احساس تبعیض و ستم پنهان مبتنی بر وضعیت ماد ی شان را 

به آنان عمیقن می فهامند، شهر را به محل انباشت ایده ها و امکانات متعدد مبارزاتی در عرض و طول خویش 

نیز تبدیل کرده است. فرمِ یابی بروز این ایده ها در عمل، عالوه بر ساختار طایفه ای، تا حدی ناشی از کنار هم 

قرارگیرِی تجربیات در چند نوِع زیست عشایری، روستایی، شهرستانی و حاشیه نشینی شهرهای بزرگ مرکزی است. 

الزم به ذکر است که بخشی از ساکنین فعلی ایذه هنوز خاطرات تازه ای از زندگی کوچ نشینی دارند. گاهی عشایر 

کوچنده خانه هایی ابتدایی در حاشیه ی شهر تاسیس می کردند تا هنگام عبور از شهر -که در مسیر کوچ واقع شده 

است- بتوانند مدتی با گله و مال و... در آنجا اطراق و تجدیدقوا کنند. بسیاری از آنان با محدودیت های روزافزون 

برخاسته از تصاحب نئولیربالیستی منابع مواجه شدند، که اقتصاد عشایری و قائل بودن به حداقلی از استقالِل آن 

را غیرممکن منوده است. پس این دسته نیز طی سالیان اخیر به عشایر نویکجانشین شده، در حاشیه ی شهر تبدیل 

شده اند.

مهاجرین  بزرگ  گروه های  با  می توانند  معموال  کوچک،  گروهی  عنوان  به  نویکجانشین شده  عشایر  گروه های 

این  حاشیه اِی  زیست  تحقیرآمیز  و  تبعیض  مکرر  برخوردهای  دریافت  کنند.  برقرار  نزدیک تری  ارتباط  روستایی 

گروه های در پیوند، موجب تقویت و گسرتش نوِع خشمگینی از نظم ناپذیری علیه سلطه ی نظام حاکم شده است. 

این نظم گریزی معمولن همراه با رجعتی تاریخی به گذشته برای دفاع از خود، ابراز ذلت ناپذیری و حق برخورداری 

از خودگردانِی تولیدی در تداعِی گذشته ای نزدیک است. با این حال اَشکاِل اعرتاضی شده ی این امر هنوز قادر به 

صورت بندی دقیق و آلرتناتیوسازی برای خود نیست. آنان، در کنار سایر گروه های شهری، هرچند رسیع تر متوجه 

عاملیت حکومت در نابودی  خویش می شوند، اما خود این رویارویی حامل تضادهای اقتصادی، اجتامعی، فرهنگی 

نیز بوده است. به گونه ای که آنان حتی نزد گروه های سننت سیاسی شهر در جلِب اعتامد به استعداد رشدیابنده ی 

سیاسی-مبارزاتی شان نیز ناکام و رسخورده می شوند.

هامن طور که پیش تر ذکر شد نزد این عشایر و روستاییان ساکن شهر نوعی باور و اعتامد به توان خود، که برخاسته 

از توان تولیدی و تسحیالتی شان در گذشته است، وجود دارد که ابهت رسکوبگرانه ی حاکمیت را نزد آنان خرد کرده 

و توسط کودکان شان به سخره می گیرد. معمولن برای باورپذیرتر کردن عزم خویش به تغییر وضعیت، و معرفی خود 

به عنوان بخشی متحد با مبارزات سایر خلق ها، پیوسته به قهرمان های تاریخی-سیاسی محلی اش نیز رجوع کرده و 

با پوشش مختص خود برای طرح هر اعرتاضی به میان می آیند. تاکید آنان بر لُر بخیتاری بودن در واقع در مقابل 

گفتامن تحقیر و انکار حکومتی و اشکال بازتولید توده ای اش است. این بخش به دنبال بدیل و آلرتناتیوی است که 

بتواند وضع کاری-معیشتی و منزلت ازدست رفته ی اجتامعی خودش را تضمین کند. استعدادی دوجانبه که می تواند 
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با تقویت روحیات خودگردانی در قالب سازمان یابِی اقتصادی-اجتامعی در بسرتی جدید، به سمت زمینه سازی برای 

آلرتناتیوهای رهایی بخش در قالب قدرت های نامتمرکز منجر شود؛ یا شوربختانه در فقدان سازمان دهی انقالبی مورد 

بهره برداری رسکوبگران طبقات فرادست، با رنگ و بوهای ناسیونالیستی-شوونیستی قرار گیرد.

در سالیان اخیر رضورِت درنظرگیرِی منافع مشرتک طبقاتی-اتنیکی و جغرافیایی-زیست محیطی در مقابل ویرانی 

فرودست  طبقات  این  مختلف  بخش های  به  را  خود  از  ابعادی  است  توانسته  نئولیربالیسم،  استیالی  از  ناشی 

معیشتی- بحران های  چهارضلعی  در  منطقه ای  جنبش های  از  اشکالی  شکل گیری  موجب  عملن  و  داده،  نشان 

زیست محیطی-مکانی-اتنیکی شود. در کنار آن سازماندهِی رادیکال و تهاجمِی خود در پیوند با قیام های رسارسی 

-در کمربند بختیاری نشیِن استان های خوزستان تا چهارمحال و بختیاری و بخش هایی از استان اصفهان و...- را نیز 

در نوعی هامهنگی عملی پیش می برد. رضورتی که تالش دارد با سایر بخش های پراکنده و آواره ی خلقش در 

نقاط دیگر نیز، باالخره به گفتامن ضدستم ملی اش انسجام بخشد. همین امر رفته رفته در حال پر کردن برخی 

شکاف های جعلی رصفن هویتی همچون تقابل طایفه ای و امثال آن نیز است.

انعکاس این وضعیت را با حضور پررنگ ایذه در قیام تشنگان و گرسنگان مشاهده می کنیم. با آغاز قیام تشنگان 

توسط نواحی عرب نشین خوزستان، بخش های لُرنشین همچون ایذه نیز به خاطر هم رسنوشتی در نوای مرگبار 

بحران های زیست محیطی به طور رادیکال به قیام پیوستند و فریاد هم رسنوشتی خود را در شعار »بختیاری با 

عرب اتحاد اتحاد« اعالم کردند.

بختیاری  مناطق  در  انتقال آب  غیراصولی  و طرح های  متعدد  از سدسازی های  ناشی  بحران های زیست محیطِی 

سال هاست که منجر به بی آبی در شهر ایذه و مناطق اطرافش در حد پخش تانکرِی آب برای مصارف روزانه شده 

است. اما عالوه بر این موارد، توسعه ی غیراصولی کشاورزی از ابتدای شکل گیری شهر ایذه نیز، دلیلی دیگر است 

که عواقب زیست محیطی غیرقابل جربانی را در پی داشته. هامن طور که پیش تر گفتیم، بخش های وسیعی از ایذه 

که در طرح توسعه ی رسیع کشاورزی قرار گرفتند، بر اساس حفر چاه جهت تامین منابع آبی، برنامه ریزی شدند. 

همچنین تامین آب رشب شهر نیز از همین طریق )حفر چاه( صورت می گیرد. طی این سال ها هم کشاورزی و هم 

شیوه ی تامین آب شهری تدریجن، به ته کشیدن آب های زیرزمینی منجر شده است. اما موضوع به همین جا ختم 

منی شود. با کاهش چشمگیر آب های زیرزمینی، دو تاالِب مهم و اصلی شهر یعنی تاالب »میانگران« و »بُندون«، که 

اساسن شهر ایذه با سکونت گرد این دو تاالب امکان شکل گیری یافت، نیز رو به خشکی گذاشته است. بسرت خشک 

تاالب های وسیع ایذه، منشا ریزگردهای سنگین در این شهر و قرار دادنش در رتبه های نخسِت شهرهای آلوده ی 

خوزستان شده است. این در حالی است که بزرگرتین سدهای استان با انباشت حجم انبوه آب در آنان، دقیقن در 

کنار ایذه قرارگرفته اند. اما  تنها نصیِب مردم از آب انباشت شده ی سدها، تبخیِر سطحِی آب آنان در مقیاس وسیع 
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و ایجاد رشجی های غیرقابل تحمِل تابستانی طی سالیان اخیر شده است. این مساله موجب شکل گیری اعرتاضات 

متعدد زیست محیطی و همچنین انعکاس رادیکال خیابانی اش در تابستان 1400 با حضور در قیام تشنگان شد.

از  از روستاها، سلب زمین شدگان  یا بخش کوچانده شده  ایذه،  ورشکسته شدگان بخش کشاورزی و دامداری در 

طرح های متعدد نئولیربالی همچون شهرک صنغتِی ورشکسته ی ایذه که هیچ تاثیری در رفع بیکاری از نیروی کار 

بیکاران به شهر، به بحران  نداشته، پروژه ها و کارگاه های تعطیل شده ی سایر نقاط در سالیان اخیر و بازگشت 

همیشگی ایذه یعنی بیکاری، وزنی مرگبار داده و باعث برافراشنت پرچم قیام گرسنگان در اردیبهشت 1401  شد.

به فاصله ی چند ماه بعد، طی قیام ژینا گویی انسان هایی از میان مردم جان به لب رسیده ای که هر بار طی این 

سال ها به خیابان آمده و کشته دادند، در انباشت درس ها و تجربیاتی که از حضور پیوسته و رادیکا ل شان با فتح 

شهر و سوزاندن بناهای منادین حاکمیت و... در قیام های اخیر آموخته اند، این بار به این رضورت رسیده اند که 

میان مرگ و مرگ برای زندگی، دست به انتخاب بزنند. گویی آنان قیام زندگی را این گونه دریافت و برای دیگران 

ترجمه کرده اند.

آنان صدای یک قرن رسکوب تاریخی هستند که نان و سالح و منزلت و جان شان را پیش از این از دست داده اند. 

لباِس خلِق مورد بی اعتامدی و تحقیر و رسکوب قرار گرفته ی خود را تن کردند، تنها چیزی که برایشان مانده بود، 

-جانشان- را در اسلحه گذاشتند و برای شکافنت سینه ی دشمن طبقاتی-تاریخی شان شلیک کردند.

2(رسبرآوردن چریک ها از ویرانه های نئولیربالیسم 

حسین سعیدی، محمود احمدی، عباس کورکور معروف به مجاهد، بیش از هر چیزی چکیده ی غلیظی از فرودستی 

ایذه هستند.

ما نه قرار است از آنان به گونه ای ابرقهرمان سازی کنیم که گویی نه هرگز چنین فرزندان بی باکی از تحتانی ترین 

و محذوف ترین بخش طبقه ی به خون نشسته شان وجود داشته و خواهند داشت، و نه در انفعال ترس خورده ی 

غالب، آن جا که پای مبارزه ی مسلحانه به میان می آید، همچون بسیاری از جریانات مدعی انقالب و رهایی، آنان 

را از مبارزات سانسور کنیم. یا به رسم دستکش به دستانی که انقالب می خواهند اما دِل انقالب ندارند، اسلحه را 

از دوش شان بیندازیم و در چند منت، آنان را رصفن قربانیان تیرباران شده توسط نظامی »بد« بخوانیم که باالخره 

همه را می کشد. مقصود، رضورت ورود به مساله به جای عبور یواشکی از کنار آن است. اینکه انقالب، ناگزیر راه 

خود را می جوید و غلظِت ستم و خشِم فعال و رهاشده از آن، موجب گشودگی معربهایی برایش می شود. این 

ادعا نزد برخی از نیروهای چپ که »حاال زمانش نبود« پس به ما مربوط نیست، بیش از هر چیز ناشی از انفعالی 

ترس خورده  است که در متام سالیانی که زمان داشت، نتوانست برای این وضعیت مشخص، تدارِک تشکیالتی ببیند، 
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هسته های انقالبی اش را تشکیل دهد و مستحکم سازد، نیروهای توده ای اش را بسیج کند و در زمانی که رضورِت 

انقالب، ماه ها از خیابان و حاال از گلوی اسلحه ی ستم دیده ترین های طبقه ی فرودست می غرد، آماده باشد و بگوید 

زمانش رسیده است. برای چنین نیروهایی هیچ وقت زمانش نیست؛ چرا که اساسن در رویکرد منفعالنه ی پذیرش 

شکسِت پیشاپیش، اعتامد خود را پیش و بیش از هر چیزی به انقالب از دست داده اند.

قصد این نیست که بر حسین و محمود و مجاهد ها، در تالشی مصادره گرایانه و جعلی، چپ ِفکنی کنیم تا در شان 

خود ببینیم که از آنان دفاع کنیم. قصد این است که به جای توقف و فرماِن ایست دادن به خلق های پیش برنده ی 

انقالب، و فراخوان دهندگان عملی اش در میدان نربدی طبقاتی، دست کم با آنان »همزمان«تر شویم.

از  برای  است  سیلِی محکمی  می شود،  شنیده  پرسیال  خانه ی  دربنِد  و  کشته شده  رفقای  اسلحه ی  از غرش  آنچه 

انسداِد قیام ها، آسوده نفسی می کشند و  خواب بیدار کردن آنان که خود را به خواب زده اند. آنان که در مقاطعِ 

در حال برگشت به روتین زندگِی در ثبات و قرارشان، به نطق می آیند. کسانی که در کرانه هایی محتاط نشسته 

و مرعوب رسانه های راست و برانداز شده اند. چپ هایی که گامن می کنند بهرتین رویکرد فعلن سکوت است؛ 

چرا که نیروهای راست با به صف کردن مواجب بگیران بنگاه های امپریالیستی و داغ کردن تنور رسانه هایشان، با 

معرکه گیری بر خون فرودستان و راه اندازی ائتالف های توییرتی خویش، قطعا پیروز صحنه ی نربد خواهند شد. پس 

عملن به این نتیجه می رسند که: نگذاریم واقعن انقالب شود. دست کم فعلن پیش نرود چون »وقتش نیست«. آنان 

پیشاپیش میدان را دودستی به دشمن تسلیم کرده اند. نه توان جنگیدن دوسویه با حاکمیت و بدیل های مرتجعش 

را در خود می بینند و نه به خلق هایی اعتامد دارند که با جان های بی باکشان در آتش انقالب می دمند.

چپی که جرات رجوع امروزی به تجربیات درخشان چریکی اش را از دست داده است و در بهرتین حالت در یک تصور 

نوستالژیک خود را تسکین می دهد. به طوری که گویی هرگز قرار نیست روح انقالبی اش دوباره جایی پیکر بگیرد.

طبقه ی  از  و  حاشیه،  ویرانه های  قامت  در  می گوییم  کسانی  از  جعلی،  تصاحب  و  ابرقهرمان سازی  بدون  ما 

به خون نشسته ای که برای زندگی و انقالب زمان ندارند.

برای اینکه از ساکنین خانه ی پرسیال سخن بگوییم باید به بعد دیگری از تباهی رسمایه دارانه ی ایذه ای برگردیم 

که حاال فراخوان داده است: انقالب از حد دفاع فراتر می رود. انقالب می جنگد. گاهی توسط مطرودترین هایی 

می جنگد که درهم شکستگان ناموجه نظام رسمایه داری اند.

اما پیش از آن گریزی به یک پیشینه می زنیم: لُرهایی که در گذشته به خاطر ستم و زور حاکامن و معمولن بر اثر 

قرارگیری در یک موقعیت مهلک حکومتی، تصمیم به ترک خانه و خانواده گرفته و علیه قدرت های مرکزی رس به 

شورش نهادند و کشتار و تلفات سنگینی به آنان وارد می کردند، با »یاغی« خوانده شدن، -چیزی شبیه تروریست 

در  سعی  گفتامن سازی،  انواع  با  پیوسته  که  می شدند  کشته  حالی  در  رضاخان  دولت  توسط  امروزی-  خواندن 
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مخدوش کردن محبوبیت چهره ی توده ای شان می شد. البته حکومت پس از جااندازی تخریب گرایانه ی لفظ یاغی و 

بازتولیدش در ساخت های اجتامعی توسط توده ها، از همین لفظ برای سایر مبارزان سیاسی لُر نیز استفاده می کرد 

که در این معنا یاغی نبودند اما به قهرمان های مردمی نیز تبدیل می شدند.

لفظ یاغی هرچند در ابتدا توسط دولت به کار گرفته شد و نزد سایرین به طور توجیه شده به کار رفت، اما خود 

لُرها در کاربردی معکوس و ستایش برانگیز برای گروه اول نیز اصطالح »یاغی دولتی« را ساختند. شعرهای حامسی 

و آوازهایی در وصف شجاعت آنان رسوده می شود. ظهور یاغی دولتی ها هرچند بسیار محدود، اما میان آنان ادامه 

یافته است. هنوز به ندرت یاغی دولتی هایی با خاستگاه روستایی ظهور می کنند که از یک سو چون امکان زیست 

علنی و کار ندارند، برای گذران زندگی شان رسقت و خالف می کنند اما خصیصه ای که آنان را گاهی برای توده ها به 

قهرمان های  محلی تبدیل می کند و کودکان، خود را در قامت آنان تصور می کنند، رسکشی علیه حاکمیت به مثابه 

زور مرگبار ستم و تالش آنان برای آسیب زدن حداکرثی به نیروهای دولتی است. »یاغی دولتی« به پیشینه ی خودش 

مراجعه می کند. با اینکه اسلحه اش را علیه نیروهای حکومت فعلی می گیرد اما اشعار حامسی اش پیوسته بر ستم 

رژیم شاهنشاهی و به زبونی افتادنش در مقابل تفنگ اجدادشان را نیز یادآور می شود. برای آنان ستم، ستم است 

و بهایی به تاج و عاممه اش منی دهند. هواداران خودشان را دارند و در اینستاگرام صفحاتی بعضن برایشان ساخته 

می شود که ممکن است در آن گاهی با پست های سیاسی-طبقاتی با تقبیح حکومت زور و قهر نیز مواجه شویم. 

اما خود یاغی دولتی میانه ای با انواع رسانه و فضای شهری ندارد. معمولن در کوه و کمر و حواشی روستاها مخفی 

است. با این وجود ارزش هایش گاهی در میان خالفکاران شهری نیز بازتولید می شود. به گونه ای که در مناسبتشان، 

در صورت همراهی دسته ای با نیروهای حکومت یا بروز ضعف و عدم اعامل نفرت به آنان، در میان دسته های 

دیگر مورد نکوهش قرار می گیرند.

در محله های مختلف ایذه که با چنگک های تباهی حکومت ها شخم خورده اند، با منشا کامال طبقاتی-حاشیه ای 

از دیرباز دسته های بزرگی از خالفکارانی شکل گرفته اند که خود موجب ترسیع سیر مهاجرت از ایذه بوده اند. اما 

با ظهور اعرتاضات در سالیان اخیر گویی برخی از آنان سایه ی یاغی دولتی های تاریخی شان را بر فراز رس خویش 

احساس کرده و تعدادی از آنان نیز از هامن دی ماه 96 به میدان اعرتاضات پیوسته اند. چیزی که رفته رفته طی این 

سالیان نه تنها مسیر زندگی برخی از آنان را تغییر داد، بلکه توانسته چهره ی مخدوش آنان را نیز نزد مردمشان 

ترمیم کند تا باالخره -حتی اگر قادر به توضیحش نباشند- به اتفاق یقین بدارند که عاملیت اصلی مرگ و فاجعه ی 

انسان حاشیه، قدرت زور ویرانگر رسمایه است، حکومتش است و پلیسش که کودکان کوچه های ایذه دنبالش هو 

می کشند. اما حکومت که شامیلی از گور خود را در آینه ی اتحاد زنجیر در زنجیر مطرودان و درهم شکسته گان 

حاشیه دیده، خصوصن از دی ماه 96 به این سو انواع شیوه های پایگاه سازی را هم میان توده های ایذه به طور عام و 
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هم میان خالفکاران محله ای به کار گرفته است. از طرفی با پشت گرمی به رد مبارزه ی برخی از آنان و انکارش نزد 

نیروهای سیاسی که برخاسته از ناموجه بودن چهره ی اجتامعی و بی اعتامدی به آنان است، تالش مضاعف بر این 

داشته که با سازماندهی دوباره ی گفتامن های خودساخته ی »اراذل و اوباش« و امثال آن، سعی بر درهم شکسنت 

چهره ی »موجه« اعرتاضات کند؛ از طرفی دیگر حکومت با القای حس شکست در آنان از حیث پذیرش توده ای 

و جلب اعتامد از نیروهای سیاسی مدعی رهایی، تالش کرده تا آنان را از صف مبارزات بیرون کند. حاکمیت طی 

این سال ها هر بار با توسل به اراذل و اوباش خوانی، انگشت مرگبار تهدیدش را رو به آنان در هوا چرخانده و 

از متام مجاری زورش رو به آنان اعالم کرده است: ببین! آنان تو را منی خواهند! پس کنار من در رسکوب باش! و 

گاهی سعی کرده با تخقیف تنبیه و مجازات، آنان را به اشکالی از همکاری در شناسایی و رسکوب نیز بکشاند. 

برخی از آنان تبعیت کرده اند اما در چنین تنگنای فشار همه جانبه ای، عده ی کمرتی از این نیروها نیز به مبارزه 

پیوسته و در مقابل فیگور پیروزمسِت جمهوری اسالمی به یک رضورت رسیدند: مناسبات را بشناسند. بدانند. به 

جای پذیرِش شکست بجنگند و اگر قرار است بجنگند میدان جنگ را به سمت رهایی ارزیابی کنند؛ به عبارتی به 

چرایِی مرگ های خویش آگاه شوند!

از دل چنین روندی  است که حسین سعیدی به کسی تبدیل می شود که می گوید: »بنده در برابر ظلم علیه مردم 

بی دفاع ایستادگی خواهم کرد«.8 او که خودش را نه چون سایرین رصفن در قالب کلیشه ای یک خالفکار محله ای، 

بلکه به عنوان فرزند مبارز خلق ستم دیده اش دید و لباس رزم پوشید و از زبان تاریخ ستم و مبارزه ی خلقش رو 

به آنان پیام داد: »هیچ حامیت کننده ی خارجی]ای[ وجود ندارد«.9 این صدا هامن صدایی است که به توان و 

اراده ی تعیین رسنوشت خلق ها به دست خودشان اعتامد و باور دارد و هم طبقه ای های فرودست خلقش را در 

فقدان شکل گیری سازمان های سیاسی و تشکالت توده ای خویش، از سویی به رضورت جنگ علیه دشمن داخلی 

مانیفست حاال  بدیل های طبقاتی حاکمه می دهد.  را علیه  از سوی دیگر هشدار تصاحب و جعل  و  می خواند 

بی شامر تکثیرشده اش را در برابر رسانه های پاسبان رسمایه صادر می کند و راه بهره جویی از خون مبارزش را توسط 

هر بازویی از ارتجاع براندازی می بندد: »این رس برا هیچ رژیمی خم شدنی نیست«.

حسین سعیدی خود نه تنها چکیده ی یک ستم تاریخی-طبقاتی-اتنیکی بود که در چنین منونه ای، اعالن جنگی 

هوشیارانه علیه این تاریخ است. او کسی بود که علی رغم گفتامن دولتی اراذل و اوباش تالش کرد تا در مسیر 

ویرانگرانه ی جنگ های محله ای بایستد، و خالفکاران شهری را حول مبارزه با عاملین تباهی خویش سازمان دهد. 

بنابراین با خاستگاه روستایی اش، او را بنا به تعریفی هم می توان یاغی دولتی خواند هم یک مبارز سیاسی آگاه. 

8- بخشی از استوری اینستاگرام حسین سعیدی.

9- بخشی از یک استوری  دیگِر حسین سعیدی
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هم از تحتانی ترین بخش طبقه ی ستم دیده ی ایذه و هم کشنده ترین صدا در گوش دشمنش. خانواده ی حسین 

در سال های گذشته پس از آوارگی از این روستا به آن روستا، باالخره به ایذه آمده و به حاشیه نشینان این شهر 

پیوستند. پدر بیکار شده اش فوت شد. برادرش در بن بست زیسِت حاشیه ای، همچون بسیاری از جوانان ایذه ای 

دیگر، خودکشی کرد و حسین برای گسسنت زنجیره های ریسامن ستم و استثامر و تبعیض، خشم خود را با تبدیل 

شدن به یک چریک حرفه ای سازماندهی کرد.

او ضمن روابط و مناسباتی که با بخشی از خالفکاران ایذه داشت، بنا به دالیلی که اطالع دقیقی از آن نداریم 

طی  امنیتی  نیروهای  می گیرد.  غیابی  اعدام  حکم  سیاسی  پرونده ای  در  ایذه  از  خارج  گذشته،  سال  چند  طی 

ماموریت های وسیع چندین مرتبه برای دستگیری اش به ایذه ارسال می شوند اما موفق به دستگیری اش منی شوند.

مردم،  از  خاطر حامیت  به  قبل  از  یارانش،  و  سعیدی  حسین  می شود.  آغاز  سال ها  این  طی  مخفی اش  زندگی 

محبوبیت توده ای داشتند. آنان نهاینت طی قیام ژینا با جنگ های محله ای میان خالفکاران، به طور کامل امتام حجت 

انداخنت جنگ های محله ای،  راه  به  به نفع حکومت است.  تنها  کردند و علنن اعالم کردند: جنگ های محله ای 

خصوصن در رشایط قیام به منزله ی همراهی در رسکوِب مردم است.10

این ها صداهایی بود نه از پشت میزهای آسوده خاطری که می خواهند ساعت انقالب را با ریتم به خواب رفته ی 

زندگی روتین خویش کوک کنند، بلکه صداهایی است که بنا به موقعیت مشخص خودش، لحظه  به لحظه تحلیل 

می دهند و با مداخله اش در فعاالنه ترین شکل، بخشی از انقالب می شوند.

نیمی از خانواده ی محمود طی سال های اخیر مجبور شدند از روستای »رَساک« به ایذه بیایند و پدرش و تعدادی 

دیگر از اعضای خانواده هنوز در آنجا ساکنند. روستایی که عالوه بر محرومیت شدید، به خاطر قرارگیری اش در 

شیب جاده ای، سهم قابل توجهی از »کشتگان مسیر« ایذه را دارد. سال هایش میان سیل و بی آبِی فصلی، مرگ های 

مکرر، ویرانی کشاورزی و دامپروری و به یک تعبیر فالکت جانی و معیشتی ساکنینش رها گشته است. از نعمت 

همجواری با سد کارون 4 و اثرات زیست محیطی اش بی بهره منانده و روستا عملن به ویرانه تبدیل شده است. 

محمود احمدی جوانی 21 ساله، که جزو هیچ کدام از دسته های خالفکار شهری نبود. آن طور که همه می شناسندش 

از سنین  اسلحه،  بودن  به خاطر زندگی اش در روستا و در دسرتس  بود.  بسیار محبوب  بی باک و  دلسوز مردم، 

پایین کار با اسلحه تا حد تسلط حرفه ای بر آن را فرا گرفت. معروف بود به تک تیرانداز چون به گفته ی مردم 

می توانست بی بروبرگرد، تیر را از حلقه ی انگشرت عبور دهد. محمود و حسین، جوانان فرودست خلق خویش به 

یکدیگر پیوستند و توان خود را برای رسننهادن به گردن کِج یک قربانی، به شوریدن علیه ستم و جنگیدن برای 

انقالب به کار گرفتند.

10- برگرفته از استورِی دیگری از حسین سعیدی.
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آنان به اتفاق یارانشان که در این مدت تکلیف راه خویش را مشخص کرده بودند از ابتدای قیام ژینا به صحنه ی 

اعرتاضات می آیند و فتح شهر را در روزهای اوج گیری اعرتاضات با حمالت مسلحانه و شکسنت صفوف دشمن 

در دستور کار قرار می دهند. اما از هامن روزهای آغاز قیام، با نخستین تالش های مردم برای به هم پیوسنت و 

شکل گیری اعرتاضات خیابانی، حکومت به خاطر نقش پررنگ و رادیکال ایذه در قیام های پیشین، که الهام بخش 

بسیج فرودستان در سایر نواحی لُرنشین منطقه نیز بود، با ارسال سنگین نیروهای نظامی رسکوب، آرایش شهر 

را این بار به گونه ای در حکومت نظامی تغییر داد که عملن هر تالشی برای رشوع اعرتاضات خیابانی با شکست 

مواجه شد.

به این ترتیب بود که بین جوانان انقالبی طرح خروج نیروهای رسکوب از محله ها و هدایتشان به سمت خارج از 

شهر چیده شد. آنان برای شکسنت صفوف حکومت نظامی، ظاهرن دست به تجمعات چندنفره می زدند و پس از 

ورود نیروی رسکوب، معرتضان با موتورها و وسایلی که از پیش آماده کرده بودند، نیروهای رسکوب را به سمت 

خارج از شهر سوق می دادند. جایی که در دسته های کوچکرت، امکان وارد کردن تلفات بیشرتی به آنان بود. این 

رویه در روزهای اوج قیام در سایر نقاط و مشخصن به طور رادیکال در کردستان، به علت فرسودگی قوای رسکوب 

و ناتوانی در جایگزینی نیرو در ایذه، چنان موثر واقع شد که عالوه بر تعداد بسیار زیاد زخمی ها، تنها شامر 

کشته شدگان دشمن توسط انقالبیون مسلح به بیش از صد نفر رسید. همین موجب باز شدن فضا برای شکل گیری 

اعرتاضات توده ای شد که رشکت کنندگانش در هامهنگی و متاس با هسته ی چریکی نبودند اما امکان حضورشان 

متاثر از عملکرد آنان بود. فضایی که باالخره به رس دادن شعار قیام ژینا -زن، زندگی، آزادی- توسط زنان ایذه 

منجر شد. زنانی که در زنجیره های مختلف ستم طبقاتی، جنسیتی، اتنیکی و... عالوه بر آتش زدن رورسی ها، در 

سنگربندی های خیابانی نقش فعاالنه ایفا کردند. در چنین روندی، شهدای پرسیال اعالم کردند که ما ضمن تاکید 

بر رضورت مسلح شدن در قیام و تبدیل آن به انقالب، به حضور توده ای در خیابان ها نیز تاکید داریم. چرا که 

انقالب به هر دوی آنان نیازمند است.

در این بحبوحه که نیروهای نظامی در ایذه دسته دسته توسط انقالبیون مسلح زخمی و کشته می شدند، حکومِت 

در  و  کرد  ارسال  ایذه  به  پزشکی  مجهز  تیم های  بود،  خورده  که  شکستی  نشدن  آشکار  برای  به وحشت افتاده، 

مراکز نظامی به مداوای برخی از نیروهایش پرداخت. همچنین با خالی کردن شبکه ی بهداشت ایذه بخشی از 

مجروحانش را به آنجا انتقال داد. ضمن اینکه این مکان نیز در کاربردی دوجانبه به انبار مهامت و پناهگاه باقی 

نیروهای عاجز رسکوب نیز تبدیل گشت. گفته می شود در این برهه چنان هراسی در دل نیروهای رسکوب ایجاد 

شده بود که به محض عبور یک موتور ساده پشت ماشین ها پناه می گرفتند.

تا شب 2۵ آبان که حکومت طبق روال اعرتاضات قبلی در ایذه و همچون سایر شهرهای درگیر قیام، آتش گلوله 
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را به سوی مردم گشود و کیان پیرفلک، سپهر مقصودی، آرتین رحامنی، علی موالیی، میالد سعیدیان، رضا رشیعتی 

و ارشف نیکبخت را در ایذه به شهادت رساند، هسته ی چریکی در پیوندش با اعرتاضات خیابانی به این اعتقاد 

داشتند که در تاریکی بایستند و پاسبان روشنایی باشند. آنان در کنار مردم تنها برای بیرون کشیدن ارسای قیام از 

چنگ ماموران مداخله می کردند و با هدف گرفنت دقیق مامورانی که قصد شلیک مستقیم به مردم را داشتند از 

وارد شدن تلفات جانی بیشرت به معرتضین جلوگیری می کردند.

فیلم هایی که از نیروهای لرزان رسکوب در حال التامس برای پیوسنت نیروی کمکی پخش شده محصول این وضعیت 

بود. حکومِت به زبونی و التامس افتاده در سناریوی سوخته و بی اثرش تالش کرد قتل کیان پیرفلک را به شهدای 

پرسیال نسبت دهد. اما چریک های ایذه که با نوع حضور دفاعی شان در اعرتاضات و گریز برای حمله شان در خارج 

از شهر، در حال تبدیل به قهرمانان مردمی بوند، برای خون خواهی کشتگان قیام اعالم حضور علنی کردند و چند 

عملیات دیگر را برای شکسنت برنامه های حاکمیت در دستور کار قرار دادند. از جمله ی این عملیات ها می توان به 

حامیت از مردم در نبش قرب حامد سلحشور، که به عنوان راننده همراه آنان بود، اشاره کرد. حکومت که پس از 

دستگیری حامد در رسیدن به حلقه ی رفقایش ناکام ماند بود، این جوان 22ساله را زیر شکنجه به شهادت رساند و 

اقدام به دفنش در مکانی نامربوط به محل زندگی عزیزانش کرد.11 انتقال پیکر حامد سلحشور در چنین وضعیتی 

بار دیگر دسیسه ی دشمن را در هم شکست. یکی پس از دیگری سناریوهای حاکمیت نقش بر آب شد و امیدواری 

مردم، علی رغم داغ های مرگ عزیزانشان افزایش یافت.

در خانه ی پَرسیال چه گذشت؟

به آغاز منت برمی گردیم. به بامداد 29 آذر 1401 که چریک های ایذه در آن با رسنوشت خودآگاهشان مواجه شدند. 

آنان پیش تر نهایت راهشان را رو به مردم اعالم کرده بودند و برای چنین لحظه ای نگهبانی می دادند. حکومت 

رفقای  پیکر خونین  از  تصاویری  پخش  و  شلیک های خودش  لحظه ی  از  بریده فیلم هایی  انتشار  با  تا  کرد  تالش 

جان باخته، شکست ابهت کاذب غول کشتارش را در مقابل چند اسلحه در دست چریک های ایذه، وارونه جلوه 

دهد. وحشتی که نه تنها حکومت که اپوزیسیون ترس خورده از انقالبش را نیز به همین مسیر کشاند. در نهایت 

پررنگ ترین تصویری که در این توافق، از رزم رفقای خانه ی پرسیال در رسانه های جریان اصلی، شبکه های مجازی 

و گفت وگوهای یواشکی چپ های ترسان از انقالب ساخته شد، تصویر عربت انگیز »مرگ« و »قربانی« بود که البته 

باید در موردش اندکی »خربرسانی« شود. گویی بار نخست است که حکومت، مرتکب قتل و کشتار شده. آن هم 

11- پیکر حامد سلحشور شبانه توسط نیروهای حکومتی در روستای قلعه تل دفن شد. در ایذه هر طایفه  در روستای خودش 

قربستان دارد. پراکندگی روستاها و فاصله ی آنان از یکدیگر رفت وآمد به قربستان را برای سایرین دشوار می کند. پیکر دفن شده ی 

حامد سلحشور به همین دلیل از روستای قلعه تل به روستای راسفند منتقل و در قربستان خانوادگی شان به خاک سپرده شد.
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در میانه ی قیامی با این تداوم پیرشوی کننده که ماشین کشتار هر آنچه برای رسکوب و ارعاب و شکنجه در چنته 

داشته را به مرگ های پی در پی تبدیل و در منونه های مختلف عرضه کرده است.

در اینجا مساله رصفن مرگ نیست، بلکه زدودن ابعاد قوت انقالبی از این تصویر مانای قیام زندگی ست. تصویری 

پیش رونده که نزد توده ها در ابعاد وسیع مورد حامیت قرار گرفته است و انقالب نیز در رسنوشت خودآگاه خویش 

با آن مواجه خواهد شد.

حدود ساعت چهار و نیم صبح، در حالی که به نظر می رسد شیفت نگهبانی حسین سعیدی بوده، نیروهای دشمن، 

خانه را بی صدا محارصه کرده و تعدادی از آنان برای غافلگیر کردن رفقا وارد خانه شدند. اما بالفاصله مورد اصابت 

رگبار گلوله از جانب چریک نگهبان قرار گرفتند. با صدای شلیک گلوله بقیه بیدار شدند و به او پیوستند. دایره ی 

محارصه با حمالت رفقا گشادتر شد و جنگ دوجانبه از سوی آنان در داخِل خانه و از جانب نیروی دشمن در خارج 

ادامه پیدا کرد. در این مدت رفقا توانستند گوشی ها و اسناد دیگر را سوزانده و منهدم کنند.

از جانب رفقای چریک متحمل شده بود، رو به  از واقعه ی پرسیال حکومت به دلیل رضبات سنگینی که  پیش 

تفتیش خانه به خانه در ایذه و نواحی اطراف آن آورد. به همین دلیل رفقا مجبور به تعویض پی در پی محل اختفای 

خویش بودند. خانه ی پرسیال راه گریز نداشت و آنان به عنوان تنها مکان ممکن در آن مخفی بودند. پس از چند 

ساعت که درگیری مسلحانه میان دو طرف ادامه یافت، دشمن ناچار شد با دریافت نیروی کمکی با سالح سنگین تر 

وارد شود. تقریبا دویست نیروی تا بن دندان مسلح دشمن در مقابل چند اسلحه ی ساده شکست خوردند و به 

سوراخ کردن خانه با آرپی جی و پرتاب نارنجک درون خانه متوسل شدند. در چنین وضعیتی بود که حسین و 

محمود شهید گشته و مجاهد دستگیر شد. همچنین هومن صیدالی، صاحِب خانه ی پرسیال را نیز دستگیر کردند. 

اما روحی که از رزم رفقای چریک در جان خلق محرومشان جاودانه شده به مقاومت ادامه می دهد. بر همین 

اساس است که می توان گفت خاکسپاری لباس های رسبازی محمود احمدی توسط خانواده و مردمش، در واقع 

خاکسپاری مناد و برنامه ی دشمن بود که حتی از پیکر کشته شده ی چریک نیز وحشت  دارد و پیکر این دو رفیق 

به شهادت رسیده را به خانواده هایشان تحویل منی دهد.

ضعف نیروی رسکوب در مقابل اسلحه ی چریک، پس از این همه سال، انقالب را به نقطه های عزیمتش برگردانده 

است. به دورانی که ضدانقالب هنوز جرات تن ساییدن به آن برای مصادره را نداشت. اگر روزی رفقای انقالبی 

معرب ناگزیر انقالب را با رزم چریکی شان در حافظه ی خونین خلق ها نشاندند، امروز که ما پژواک ناگزیر روح 

تاریخی آن را در ستم دیده ترین و گمنام ترین فرزندان خلق های این رسزمین زیر یوغ رسمایه می بینیم، تحت چه 

توجیهی می توانیم بی تفاوت و خاموش از کنارش عبور کنیم؟ روحی که متام براندازان راست و تابعان چپ شان 

را به وحشت انداخته است. بی اعتامدان به خلق های تحت ستم، به طبقات فرودست، ترس خوردگان بی اعتامد 



31

نعره ی ببرهای عاشق ایذه

به انقالِب پیش رو هستند. آنان از سویی  انفعال خود را در تشکل گریزِی مرعوب شده از نورافکن های محدب 

رسانه ای با ائتالفات پی در پی اش توجیه می کنند و از سویی دیگر پای بر گلوی خلق هایی می گذارند که خود ابزار 

پیرشوی انقالبشان را به دست می گیرند و منتظر ساعت های محاسباتی فرادستانه منی مانند.

هرچند بدون شک منی توان تاثیر بسرتهای مختلف را برای انتخاب فرم های متعدد مبارزات توده ای نادیده گرفت و 

انتظار داشت که همزمان مبارزه به یک شکل و با ابزارهایی همسان نزد توده ها در همه جا پیش رود. مشکل اساسن 

آنجاست که تحلیل از وضعیت انقالبی به صورتی مسطح و تخت و بدون در نظرگیری کیفیات یا استعدادهای 

متفاوت نزد هر بخش از توده های رشکت کننده در انقالب صورت می گیرد. در فقدان چنین درکی است که برخی 

نزد  رادیکال مبارزاتی  ثابت، دلیل پس زدن برخی فرم های  اساس یک صورت بندی تنگ  بر  نیروهای سیاسی  از 

بخشی از توده ها را عاملیت بازدارندگی بخش های دیگر معرفی می کنند. در صورتی که اعضای مختلف پیکره ی 

یک انقالب بر اساس تکرث تضادهای تاریخی-ماتریالیستی به طور زنده و غیرمکانیکی، فرم مبارزاتِی متناسب خود 

را می یابند، موجودیت خویش را در لحظه ای حیاتی اعالم می کنند و انقالب را به تحرک وا می دارند. در این مسیر 

است که اسلحه در دست یاران پرسیال نیز متناسب با فرودستی تاریخی ایذه، حباب باروت خشم محذوفانش را 

شکافت و بی درنگ سینه ی دشمن را نشانه گرفت.

با این وجود ترویج مکانیکی نربد مسلحانه درست به اندازه ی مخالفت مکانیکی با آن در جایی که در روند طبیعی 

و منطقی پیکار توده ای رخ منوده، خالی کردن مفهوم اشکال بروزیافته ی این نربد از مشخصات رهایی بخش آن 

است. در این منت طوالنی تالش کردیم توضیح دهیم چرا آنچه که در ایذه اتفاق افتاد مبتنی بر یک رشایط تاریخی-

طبقاتی و عینی و مادی بود نه حاصل ماجراجویی چند جان بی قرار که دست از جان شسته بودند و دست به 

فداکاری می زدند. مساله ی اصلی، حتی در خود ایذه، مساله ی تداوم نربد مسلحانه نیست هرچند ناگزیر اشکالی 

از آن در اتصال با سنت مبارزاتی جا مانده از شهدای پرسیال ادامه خواهد یافت، مساله ی اصلی توجه به این نکته 

است که توده ها در مبارزات خودشان هیچ شکلی از مبارزه را برای همیشه کنار منی گذارند و به وقت مقتضی از 

آن استفاده می کنند. می دانیم که تعرض قهرآمیز به نیروی رسکوب جمهوری اسالمی تنها در ایذه اتفاق نیفتاده 

است. ویژگی این قهر در ایذه آن است که نه تنها در دل توده ها تاثیر مثبتی گذاشت بلکه می توان ادعا کرد الاقل 

در مقطع قیام ژینا توده ها بدون اعامل این قهر از سوی نیرویی سازمان یافته امکان تحرک نداشتند. توده ها هم 

البته ممکن است اشتباه کنند، توده ها هم ممکن است تحت تاثیر خشم یا هیجانات زودگذر دست به اقدامات 

ماجراجویانه بزنند، و این دست اقدامات ماجراجویانه را، نه تنها از بروز و ظهورهایی چون چریک های ایذه بلکه 

هم چنین باید به دقت از قهر تدافعی توده ای که به ناگزیر گاه در صحنه ی نربد رخ می مناید، تفکیک کرد. به 

همین دلیل برای تدقیق موضع و نیز امکان سنجی برای مداخله ی موثر در روند مبارزات انقالبی باید بر این نکته 
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تاکید کرد که شیفته ی سالح شدن می تواند به اندازه ی نفرت از سالح ضدانقالبی باشد. مساله به هیچ وجه »سالح« 

نیست، بلکه مساله تداوم پیکار انقالبی، فهم اشکال گوناگون آن، درک رشایط متفاوت شهر به شهر، روستا به 

روستا و گاه محله به محله و به این ترتیب پرهیز از تجویزهای از باال و یکسانی است که در قالب خودشان سنگ 

می شوند و به این واسطه هرگونه ارتباط معنادار خودشان را با دیالکتیک مبارزات توده ای از دست می دهند.
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