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مقدمه :بسیاری از اخبار و رویدادهای ایران ،تا جایی ک ه ب ه کارکرده ای دولت و عملکرده ای شخص ی
نخبگان حاکم 1بازمیگردد ،بهمعنای واقعیِ کالم باورنکردنی و متحیرکننده وحشتآور اند؛ حتی ب ا اینک ه
سقف انتظارات ما نسبت به بروز عقالنیت سیاسی و کارآمدیِ اجرایی در این نظام (ب ا نظ ر ب ه کارن امهی
تباه آن) مطلقاً پایین است .رویدادها بهقدری غیرمعقول و ب اورنکردنی و هولناکان د ک ه تنه ا راه تحم ل
تسلسل بیرحمانهی آنها تشکیک در (درجهی) واقعیب ودن فضاییس ت ک ه در آن جری ان دارند .2چن د
نمونهی «معمولی» و متاخر را برای روشنترشدن منظور مرور کنیم :الف) درح الی ک ه ناکارآم دی ب ارز
خدمات بهداشتی-درمانی فاجعهی «کش تار» کرون ا در بلوچس تان را رقم میزد ،وزی ر بهداش ت (بهبی ان
خودش :سرباز فداییِ والیت) م دعی بس ندگی خ دمات درم انی در این منطق ه ش د؛ درح الی ک ه س فر
ش هروندان ای رانی ب رای تزری ق واکس ن کرون ا ب ه ارمنس تان خبرس از ش ده ب ود ،حس ن روح انی (این
«حقوقدانِ » امو ِر امنیتی) از رضایت عمومی جامعه از روند واکسیناسیون س خن گفت؛ ب) درح الی ک ه
هماینک قیام تشنگان در شهرهای خوزستان با گلوله پاسخ داده میشود ،در خبرها میخوانیم که تولید و
فروش مانتوی چهارخانه در مشهد ممنوع شده ،یا تع دادی از نماین دگان مجلس خواه ان توض یح رئیس
صداوسیما در رابطه با عدمرعایت «عفت و تقوای اسالمی» در سریالهای خانگی شدهاند؛ ج) در حالی که
ت ران تی ب رای س پاه و
سیاست سدسازی انبوه (یکی از شاهراههای انباش ِ
ِ
در پی سه دهه اجرای تحمیلیِ
نهادهای حکومتی) بسیاری از دریاچهها و تاالبها و رودخانهها در معرض ن ابودی مطل ق ق رار گرفتهان د؛
جلگهی خوزستان در آستانهی خشکیدن قرار گرفته؛ کشاورزان و دامداران در مناطق متع ددی از معض ل
بیآبی ب ه فغ ان آمدهان د؛ و …  ،مس ئوالن وزارت ن یرو از رون د اح داث بیش از  ۱۵۰س د در دس ت
 .1از رهبر نظام تا رئیسجمهور و وزیر و نمایندهی مجلس و سردار سپاه و نیروی انتظ امی و روح انیِ صاحبمنص ب و قاض ی و
کارشناس-مشاور دولتی و مدیر اجرایی و غیره.
گرایش ناخودآگاه به انتزاعیدیدن رویدادهای بیرونی که همانا تالشیست برای انتزاع خویش از جهان رویدادها ،با مرزه ا
ِ
 .2این
و موانع مادی مشخصی برخورد میکند که توسط هستی اجتماعی فرد/طبقه شکل میگیرند.
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ساخت/مطالعه سخن میگویند ،که از قضا بخش قابلتوجهی از آنها باز هم رودهای نیمهجان خوزس تان
را نشانه رفتهاند .همین فهرست کوتاه (که بهراحتی میتوان ص دها م ورد مهمِ دیگر 3ب ه آن اض افه ک رد)
نشان میدهد ک ه تص میمات و موض عگیریهای دولتی ان فرس نگها بهدور از واقعی اتِ عی انِ جامع ه و
مزمن حتی مغایر ب ا اص ول ابت دایی خِ رد متع ارفِ
نیازهای عاجل مردم هستند .و از آنجا که این رویهی
ْ
حکمرانی بهنظر میرسد ،گاه بهسمت این پنداشت متمایل میشویم که انگار «نمایشی دیوانهوار» برپاست
که هر یک از اصحاب قدرت نقشی مضحک و جنجالی در آن ایفا میکند؛ از آن رو نمایش که این حد از
ستم و جهالت و بیقیدی و وقاحت یا بهط ور خالص ه این ح د از «ابت ذال ش ر» نمیتوان د واقعی باش د؛
دیوانهوار از آن رو که اجرای هر فرد هیچ تناسبی با وضعیت بحرانزدهای که نهفقط جامع ه بلک ه کلیت
نظام هم در آن غوطهور است ،ندارد .ولی در همان حال که ناباور و وحشتزده شاهد پیش رویِ ه رروزهی
شهودی واقفیم که این نم ایشِ آش فته و جنونآم ی ْز بس یار
ِ
این
نمایش جنون هستیم ،با روشنبینیِ تلخِ
ْ
واقعی است :چون ما نهفقط شاهدان زندهی اجرای آن ،بلکه ابژهه ای فج ایع مک رر این نم ایش هولن اک
هستیم و پیامدهای تراژیک آن را هر روز زندگی میکنیم .متاثر از بلبشوی بیپایان این فضای اب زورد که
دستمایهی هزل و طنز روزانهی بسیاری از «تماش اگران» است ،اغلب از خ ود میپرس یم بهراس تی چ ه
مادی انسجام این نظام سیاسی را تامین میکند؟ آیا سیستمیکه اظه ارات و کِردوک ا ِر
منطق و شیرازهی
ْ
سکاندارانش تماما بیبنی اد و متن اقض است4؛ سیس تمیکه تنه ا «کارآم دی» واقعیِ آن در دو ح وزهی
سرکوب و دروغ (انکار و تحریف) تجلی مییابد ،در آستانه فروپاشی نیس ت؟ ام ا از س وی دیگ ر ،بهتلخی
آگاهیم که همین نظام فش ل و س راپا تض ادمند و ناکارآم د ،در ح ال طیک ردن پنجمین دههی حی ات
منحوس و فاجعهبارش است .بنابراین ،یکی از ملزومات برچیدنِ ص حنهی تک رار این جن ونِ فاجعهب ار آن
است که در ساحت اندیشه چارچوبی منطقی برای فهم دالیل همنشینی و استمرار جنون (خِ ردستیزی) و
جنایت بنا کنیم ،که همانا چیزی نیست جز ض رورت فهم سرش ت و ران ه و س ازوکارهای نه اد دولت در
ایران .از اینطریق ،یحتمل اخبار و رویدادهای ظاهرا ً پراکنده و متناقض مع انی منس جمتری مییابن د؛ به
درک روشنتری از سمتوسوی تحوالت پرتالطم و خطی ِر کنونی خواهیم رس ید؛ و مهمت ر آنک ه در پرت و
این فهم ،امکانات مواجهه با این تراژدیِ دیرین ه و مب ارزاتِ ج اریِ برآم ده از آن نمای انتر میش وند .این
نوشتا ِر فشرده ،تالشیست برای بازترسیم مقدماتیِ برخی از خطوط کلیِ این چارچوب فکریِ ضروری.5

 .3از آن میان ،برای مثال ،میتوان به نمونهی متاخر دیگری اشاره کرد :افزایش  ۶۰تا  ۹۰درصدی قیمت نان در روزهای اخ یر،
بهرغم اینکه بدون آن هم سبد غذایی فرودستان در اثر بحران اقتصادی بهطور شرمآوری کوچک شده بود.
 .4نه صرفا نسبت به واقعیت بیرونی یا داعیههاشان ،و نه صرفا نسبت به اظهارات سایر نخبگان سیاس ی ،بلک ه ح تی نس بت ب ه
اظهارات پیشین و آتی خو ِد گوینده.
ِ
نظری
ِ
 .5در نوشتهی مفصلتری ،با طرح ایدههایی دربارهی سرشت و سازکارهای دولت در جنوب جهانی ،کوشیدم یک چارچوب
مقدماتی برای ورود به بحث دولت در ایران فراهم آورم:
امین حصوری« :دربارهی بنیانها و سازوبرگهای دولت در جنوب جهانی» ،کارگاه دیالکتیک ،آذر .۱۳۹۸
همچنین در فصولی از کتابچهی زیر خصلتها و کارکردهای دولت ایران را در پرتو عملکرد آن در بحران کرونا وارسی کردهام:
امین حصوری« :متونی دربارهی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ» ،کارگاه دیالکتیک ،آذر .۱۳۹۹
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 .۱چگونه نظام سلطه زیر پای خودش را خالی میکند؟
ماهیت رابطهی حاکمان سیاسی یک کشور با اکثریت مردم (بگوییم فرودستان) ازطریق واقعیات مختلفی
نمایان میشود :از نحوهی توزیع ثروت و خدمات رفاه اجتم اعی ،ت ا امک ان مش ارکت سیاس ی در تع یین
سرنوشت جمعی .مشروعیت سیاسی دولت پیوند نزدیکی دارد با اینک ه اک ثریت فرودس تان چ ه درکی از
ماهیت این رابط ه دارن د .بههمین دلیل ،تالش دس تگاه ای دئولوژیک/تبلیغ اتی حاکم ان هم معط وف ب ه
بازنماییِ مطلوب یا معتدلِ این رابطه است ،تا تداو ِم همزیستی حاکمان و حکومتش وندگان در چ ارچوب
نظم مستقر ممکن گردد .حال اگر از این منظر به وضعیت ت اریخی مت اخر ای ران نگ اه ک نیم ،مهمت رین
فاکتورهایی که ماهیت رابطهی دولت و حکومتش وندگان را (در اذه ان دس تهی دوم) آش کار میس ازند
کدامند و بر چه نوع رابطهای داللت دارند؟ بیگم ان ش کاف عظیم طبق اتی ،تبعیض ات و محرومیته ای
سیستماتیک بهزیان گروههای اجتم اعی فرودس ت ،خفق ان سیاس ی و س رکوب جنبشه ا و کنشه ای
جمعیِ تحولخواه ،مهمترین نشانههای تعیینکنندهای هستند ک ه ب ر اس تثماری و س لطهگرانهبودن این
رابطه گواهی میدهند .حضور دیرپای این عوامل و ملموسبودن پیامدهای رنج بارشان ،دیرزمانیست ک ه
حاکمیت را در منظر عمومیاز مشروعیت سیاسی ساقط کرده است .واپس ین م وج پروپاگان دای حاکم ان
برای احیای نسبی مشروعیت سیاسی ،ازطریق برسازی خطر دشمن خ ارجی و پ رورش گفتم ان ام نیت
ملی انجام گرفت ،که درنهایت نتوانست اثرات بیگانهساز تضادها و ستمهای س اختاریِ یادش ده را خن ثی
نماید .خیزشهای تودهای  96و  98از آنجا که برای تغییر وضعیت ستمبا ِر مسلط مسیری ورای چارچوب
سیاسیِ موجود میجستند ،نهفقط بازتابی از عدم مشروعیت سیاسی دولت بودند ،بلکه گامیتاریخی برای
عبور از دولتی فاقد مشروعیت بودند .از سوی دیگر ،س رکوب خ ونین این خیزشه ا ب ار دیگ ر بهروش نی
نشان داد که حیات «دولت اسالمیایران» در دورهی فقدان مشروعیت سیاسی ،صرفا ب ر پ ایهی س رکوب
عریان و مستقیم تداوم مییابد .نحوهی مدیریت انتخابات اخیر هم شاهدی بر آن بود که خود حاکمان نیز
اساسا بهدنبال ترمیم مشروعیت سیاسی یا بهب ود رابطه ب ا ش هروندان نیس تند؛ یع نی توهمیندارن د ک ه
بتوانند از این مجاریِ منسوخْ مشروعیت بر بادرفت ه را ج بران کنند .6ام ا تبع ات واقعی حی ات اجتم اعی
تحت چنین شرایطی بهمراتب فراتر از آن چیزیست که تا اینجا اشارهوار ذکر شد.
 .۲پیامدهای عام حکمرانی در غیاب مشروعیت سیاسی
دولت در جدایی مفرط از جامعه ،حیاتی خودسر و معطوفبهخویش مییابد و الجرم به ن یروی ش ری ب ر
فراز جامعه بدل میشود که تداو ِم حیات آن تنها بر پایههای سرکوب عریان و مستقیم ممکن میگ ردد .و
سرکوب در عمل به این شکافِ تنشزا دامن میزند ،حف ظ ک ارآییِ س رکوب مس تلزم اف زایش
از آنجا که
ْ
دایمیِ کاربست آن است که خود مس تلزم تجه یز بیوقفهی ماش ین س رکوب اس ت .دولت ای ران هم در
گری دیوارهای دژی که در برابر جامعه ساخته اس ت را
امتداد چنین منطقی کوشیده است با بسط نظامی ْ
گری بر چپاول نظامن د من ابع ث روت از س وی
پیوسته تقویت نماید .بدینترتیب ،هزینههای گزاف نظامی ْ
نخبگان حاکم افزوده میشوند؛ که اولی همانا شرط امکان و تداوم دومیست .اما از آنجا که من ابع ث روتِ
 .6تحریم گستردهی انتخابات از سوی مردم هم نشان داد که نخبگان دولت برآورد درستی از آرایش قوای موجود داشتهاند.
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جامعه محدود اند ،دولت در امتداد این کارکردهای تهاجمیِ همبستهاش (غارت و س رکوب) ب ه هی والیی
سیریناپذیر شباهت مییابد که بقای آن وابسته به گسترش دستاندازی به منابع زیس تی جامع ه اس ت.
منابعی که جامعه برای بازتولید حیات خویش در اختیار دارد در بی انی کلی عبارتن د از ن یروی انس انی و
عرصههای زیستی-طبیعی ،که بهواسطهی آنها معیش ت اقتص ادی و پ ایهایترین پویشه ای ب ازآفرینی
جامعه تأمین میگردند .اینها اما دقیقاً همان چیزهایی هستند که هیوالی دولت نیاز به تصاحب/بلعی دنِ
آنها دارد :از یکسو ،نیروی انسانی  -در اش کال مختفلی -هرچ ه بیش تر ب ه اس تثمار و انقی اد و انفع ال
کشانده میشود7؛ و از سوی دیگر ،شیرهی جان طبیعت خواه برای کس ب س ودهای آنی و خ واه بهدلی ل
ناکارآمدی و بیقیدیِ مفرطِ دولت کشیده میش ود .ب ا ادامهی ته اجم دولت ب ه این دو عرص هی حی اتیِ
درهمتنیده ،بدیهیست که تضاد رو به رشد دولت و جامعه بهسمت آنتاگونیسمی تمامعیار میل میکند؛ و
همزمان طبیعت نیز با کرانهای بازسازی خویش مواجه میشود و سر به طغیان برمیدارد .8در این میان،
ْ
بخش بزرگی از فرودستان جامعه که در کف هرم توزیع امکانات م ادی ق رار دارن د و از امتی ازات متن وع
نزدیکی به «مراکز» قدرت و ثروت دورند ،بیش از همگان مورد ستم قرار میگیرند؛ از ت ودهی مزدبیگ ران
فرودست و بیثباتکاران و بیکاران تا همهی کسانی که بنا بر هستی اجتماعیشان ب رای ت أمین معیش ت
خویش وابستگی مستقیمتری به عرصههای طبیعی و محیطیِ پیرامونشان دارند .جغرافی ای اس تقرار این
افراد یا در محالت «جنوبی» و مناطق حاشیهی شهرهای بزرگ است و یا در استانهای «دور از مرکز»؛ با
این تبص ره ک ه بخش ق ابلتوجهی از ب افت جمعی تی من اطق حاش یهای ش هرهای ب زرگ هم مس لماً از
مهاجران قدیم و جدی ِد استانهای دور از مرکز تشکیل میشود .با نگاهی به وضعیت من اطق دور از مرک ز
معلوم میگردد که :الف) ساکنیناش بن ا ب ه دالی ل متع د ِد ت اریخی و س اختاری ،بهط ور می انگین و در
مقایسه با سایر شهروندان کشور ،هرچه بیشتر در معرض روندهای استثمار و انقیاد و محرومیت و بیکاری
و تبعیض قرار دارند؛ ب) جمعیت ب ومی ه ر ی ک از این من اطق تج ربهای دی رین و مش ترک از س تم و
تبعیض/محرومیت دارند که اغلب بهدلیل هویتشان و درجهت نابودسازیِ آن ا ِعمال شدهاند/میشوند؛ و از
آنجا که امروزه هم رنجها و نیازهای مشترکی آنها را به هم پیوند میده د ،ه ویت جمعیِ مس تحکمتری
دارند؛ و متأثر از این دو عاملْ ج) اینان برای حف ظ ش الودههای حیاتش ان راهی ج ز اس تمرار مق اومت
ندارند؛ گرایشی که بستر فرهنگی-هویتیِ یادشده ،تحقق آن را در شکل مقاومت جمعی تسهیل میکن د؛
جمعی امک ان ت دارک مق اومت آتی را باورپ ذیر میس ازد ،9ک ه
اومت
ِ
ضمن اینکه هر تجربهی برپایی مق
ْ
علیاالصول در سطح باالتری رخ میدهد .بنا به دالیل فوق ،برای «دولت اسالمی ایران» دشوار بوده اس ت
که ایندست جمعیتهای ستمدیده را در ب دنهی اجتم اعیِ مطل وب خ ویش ادغ ام کند 10ی ا آنه ا را -
 .7در فرآیند استثمار که در ایران بهدالیل زی ادی بهس مت فوقاس تثمار س وق یافت ه اس ت؛ در ب رزخ تباهکنن دهی بیک اری و
بیآیندگی و ناامنی که میل جوانان به گریز از کشور را به رکوردی جهانی رسانده است؛ در سرکوب مس تمر زن ان و اقلیته ای
تحتستم؛ در خفقان سیاسی که پویش زندهی جامعه را سد میکند؛ در فرآیند سرکوب که کنشهای مق اومت و جانه ای آزاده
را به شدیدترین وجهی مکافات و منکوب میکند؛ و غیره.
 .8طغیان طبیعت در سالهای اخیر چنان مکرر رخ داده و چنان حضور فاجعهباری در حیات جمعی ما داشته که نیازی ب ه ذک ر
نمونههای آن نیست.
 .9ب ا اینک ه در اک ثر م وارد ،س بعیت دس تگاه س رکوبًارهاظ و دناشنیمورف ار یعمج تمواقم یبایجوا دنور  ْ در ه دف
مرعوبسازیاش توفیق می یابد ،اما این توفیق و مرعوبشدگی عمدتا موقتی است .ستمدیدگان درست بهدلی ل حف ظ خ اطرهی
رکوب مترصد فرصت دیگری برای برپایی مقاومت خویش میمانند .این چ رخهی هماف زا را میت وان «دیالکتی ک
دردآور این س
ْ
سرکوب-مقاومت» نامید.
 .10بهلحاظ تاریخی ،فرآیند «خلق» سرکوبگرانهی دولت-ملت در ایران اساساً بهگونهای بوده است که مردمان مناطقی از ایران
در عمل همواره نیمهشهروند یا شبهشهروند تلقی شدهاند .روند بعدیِ استقرار و توس عهی س رمایهداری اقت دارگرا در ای ران ن یز
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یزش آب ان
ِ
بهلحاظ سیاسی -به انفعال و انقیاد مطلق بکشاند .بدینترتیب ،معلوم میشود که چرا آتش خ
آبی
 ۹۸عمدتا در شهرها و مناطقِ حاشیهرانده و دور از مرکز شعلهور گردید؛ و چ را هماین ک ج رقهی بی ْ
انبار باروتِ خوزستان را بار دیگر مشتعل ساخته است.
بهطور کلی ،وقتی ملزومات بقای دولتی خودکامه در تضادی چارهناپذیر ب ا ابت داییترین ملزوم اتِ حی ات
فرودستان قرار میگیرد ،الج رم ن وعی رابطهی استعماری بین دولت و جمعیته ای فرودس ت برق رار
میگردد ،که میتوان آن را «استعمار داخلی» نامید .این رابطهی استعماری خصوصا در مناطقی نمایانتر
و حادتر میشود که بن ا ب ه دالیلی تاریخ ا مش خص (فاص لهی جغرافی ایی ،تفاوته ای زب انی-ف رهنگی،
مذهبی ،یا قومی-ملیتی) از مرکزیت سیاسی و هستهی هویتیِ برسازندهی آن «فاصله» دارند؛ دالیلی ک ه
استعماری «توجیهپذیر» یا تاحدی قابلکتم ان میگ ردد .ام ا
بهواسطهی آنها تداوم و تشدید این رابطهی
ْ
زمانی که شدت رابطهی اس تعماری در این «من اطق پ یرامونی» ب ه کرانه ای خ ود برس د و ش یوههای
متداولِ ادغام و انقیاد و منفعلسازی هم بیاثر شوند« ،دیالکتی ک س رکوب-مق اومت» (زیرن ویس  )۹ب ه
جریان میافتد .در این موقعیت ،دولت معموالً به حذف نظاممند اس تعمارزدگان روی میآورد ک ه اغلب با
نابودسازی هدفمن ِد ملزومات ابتداییِ بقای آنان( 11نظیر شیوههای معیشتی و زیس تبوم بالفص ل) هم راه
است .بنابراین ،دور از ذهن نیست که تا زمانی که تحمی ل این «رابطهای اس تعماری» ب ر من اطقی چ ون
بلوچستان و خوزستان ادامه یابد ،شعلههای مقاومت و خیزش  -بهرغم هر درجهای از سبعیت و س رکوب
دولتی  -هیچگاه بهتمامی خاموش نخواهند شد.
 .۳شیوههای حکمرانی در فضایی آنتاگونیستی
از آنجا که شالودههای «دولت اسالمی ایران» بر تضادهایی بنیادی و بحرانزا بنا شدهاند ،پیامد اصلی بقای
چنین دولتی نمیتوانست چیزی جز تشدید و تکثیر بحرانها باشد .شیوههای معمول انکار این تضادها ی ا
تحریف و توجیه و عادیسازی آنها و نهایتا سرکوب مقاومتهایی ک ه حولش ان ش کل میگ یرد ،الج رم
تنها معطوف به فرافکنی و تعویق رویارویی با بحرانها بوده است و عمال نتیجهای جز تعمی ق و گس ترش
آنها نداشته است .دیدیم که همهی اینها دولت را هرچه بیشتر در مقابل اکثریت فرودس ت جامع ه ق رار
داده است و این بهنوبهی خود وابستگی دولت به دستگاه سرکوب را ب ه ط ور روزاف زون ش دت بخش یده
است .اما این تصویر کلی نمیتواند دوام فاجعهبار دولت ایران را توضیح دهد .سادهانگاریس ت اگ ر تص ور
کنیم حاکمان ایران بهپشتوانهی کارآیی سرکوب مستقیم ،سایر سازوکارهای ضروری و مکمل برای بق ای
خویش (و تداوم غارت) را از نظر دور داشتهاند .بهبیان دیگر ،دستگاه س رکوب ،ک ه اص لیترین ش الودهی
بقای دولت ایران (در نبرد مستمر آن با اکثریت جامعه) است ،از ابعاد وسیع و پیچیدهای برخوردار اس ت؛
طوریکه حتی کارآیی اشکالِ مستقیم س رکوب ن یز وابس ته ب ه ک ارکرد تم امیت این دس تگاه و اج زای

بهگونهای رقم خورد که مردمان بومی این مناطق در بیرونیترین مدار مرکزیت سیاسی و اقتص ادی ج ای داده ش دند و نص یب
آنها چیزی جز حذف فرهنگ و زبان بومی ،محرومیت اقتصادی و تبعیض اجتماعی و نابودسازی محیطزیستشان نبوده است.
 .11بارزترین نمونهی این نابودسازی هدفمند ،شیوههاییست که دولت آپارتاید اسرائیل زمینهای فلسطینی را «پاکسازی» ک رده
است (و میکند).
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متفاوتِ آن است . 12برای توضیح بیشتر ،مثالی بزنیم از سازوکاری متعارف که از دیرباز برای ت أمین س ایر
ملزوماتِ دستگاه سرکوب اجرا میشود:
تدارک «بهینهی» سختافزار س رکوب (ش امل تس لیحات و فناوریه ا و نهاده ا و زیرس اختها) ،ک ه ب ا
دستبرد ب ه من ابع ث روت عم ومی و تش دید فق ر و مح رومیت فرودس تان میس ر ش ده ،بهتنه ایی ب رای
حرکتدادن ماشین سرکوب کفایت نمیکند .ماشین سرکوب نمیتواند به طور خودآیین عم ل کن د ،اگ ر
انبوهی از نیروهای انسانی نیروی چرخهای آن را تامین نکنند یا چرخدن دههایش را مس تمرا روغنک اری
نکنند .از همین رو ،حاکمیت از همان ابتدای استقرار و تث بیت بس اط ض دانقالبیاش ،هزینهه ای م ادی
گزافی را درجهت جذب و پرورش و ادغام بدنهی اجتماعیِ الزم برای تحرک ماشین سرکوب صرف ک رده
است .اگرچه فاکتور اتصالدهندهی مذهبی-ایدئولوژیک مسلماً نقش بارزی در جذب و ادغ ام این ب دنهی
اجتماعی داشته ،اما مجرای اصلی این فرآیند ،توزیع هدفمند امتیازات م ادی و انحص اری ب وده اس ت؛ از
سهمیه رزمندگان و خانوادههای شهدای جنگ و غیره ت ا وامه ای ارزان و کمکه ای م الی و پس تهای
اداری-دولتی و غیره .هرچه از فضای اولیهی پسا ۵۷-دور شدیم ،نقش فاکتور ایدئولوژی کمرنگتر ش د و
عامل اتصالدهنده بهطور بیواسطهتری به امتیازات مادی انتقال یافت .هماینک مجموعه الیهها و اقشاری
که منافع مادیشان بدینطریق بهطور انگلی به منافع طبقهی حاکم پیون د ی افت ،درص د ق ابلتوجهی از
جمعیت جامعه را تشکیل میدهند ،که بهسهم خو ْد بخشهای تحتانیِ س اختار طبق اتی جامع ه را دچ ار
واگرایی و تشتت سیاسی کردهاند .اینکه این الیههای اجتماعی همچنان آموزهه ا و مناس ک بس طیافتهی
اسالم شیعی یا والیتمداری را دستمایهی باورمندی خ ود ب ه ح اکمیت ق رار میدهن د ،نقش وابس تگی
مادی آنها را پنهان نمیسازد .اینها بهواقع الیههای تحتانی نیروهای بسیج و سپاه و حراست و طلبهه ا و
روحانیون خُ ردهپا و نهادهای بوروکراتیک مرتبط با آنها هستند.
همچنین میتوان به سازوکار دیگری اشاره کرد که یکی از ملزومات اساسیِ تداوم غارت اقتص ادی توس ط
نخبگان حاکم را فراهم میآورد :انحصار استبدادیِ دولت بر منابع ثروتِ کشور فرص تهای کالنی را ب رای
رانتی نص یب الیگارش ی ح اکم میس ازد ،چ را ک ه بنگاهه ای اقتص ادی ِ این الیگارش ی در ق الب
انباشت
ْ
بنیادهای نظامی و انحصارات شبهحکومتی آرایش یافتهاند .تداوم این غارتِ سازمانیافته ناممکن است اگر
فرادست بهمیانجیِ شبکهی وس یعتری از بنگاهه ای خُ ردت ر ب ه کلیت س امانهی اقتص ادیِ
این بنگاههای
ْ
کش ور متص ل نش وند .این ام ر مس تلزم ب ازتوزیع انتخ ابیِ بخش ی از من ابع غارتش ده بین انب وهی از
شرکتهای تابعه (ولی بیرونی) است .بدینترتیب ،الیههایی از جامعه از رهگذر وابستگی به نظم اقتصادی
مسلط ،خواهناخواه به همن واییِ سیاس ی ب ا دولت میرس ند ،بیآنک ه لزوم اً ب ه مب انی ارزش ی-اعتق ادیِ
حاکمیت باور داشته باشند .این الیهها و وابستگان آنها ،که در ساختار طبقاتیِ جامعه جایگ اهی م ادون
کالن رویکردی تماماً انفعالی دارند ،چرا ک ه
طبقهی حاکم مییابند ،نسبت به رویدادها و تحوالت سیاسیِ
ْ
منافع بالفصلِ طبقاتیشان با حفظ «ثبات» در وضعیت موجود پیوند دارد .با ذکر این دو مث ال ،س یاههی
فشردهای از سازوکارهایی بهدست میدهیم که بازتولی د دولت در ای ران را در غی اب مش روعیت سیاس یِ

ماهیت شکنندهی سرکوب دولتی داللت دارد.
ِ
 .12و این یکی از خصلتهاییست که بر
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دولت و در بطن رویاروییِ آنتاگونیستیاش با فرودستان جامعه میسر میسازند .13ب ا این توض یح ک ه این
فهرست را مسلماً میتوان اصالح و تکمیل کرد و خصوصا ب ا لح اظکردن نس بتها و پیون دهای درونی و
همپوشانیهای این سازوکارها ،ساختار منسجمی به آن بخشید:
 )۱تولید هویت سیاسیِ وفادارانه ازطریق اعطای رانت اقتصادی و امتی ازات اجتم اعی؛  )۲ادغ ام طیفی از
شرکتهای خصوصی و برخی الیههای اجتماعی در مناسباتِ اقتصادیِ انباشت رانتی؛  )۳تش دید خفق ان
سیاسی و ممانعت از شکلگیری هرگونه فرآیند جمعی ک ه زمینهس از تش کلیابی مس تقلِ س تمدیدگان
معیشت صرف) بهسانِ اه رمی ب رای
ِ
باشد؛  )۴استفاده از تشدید فشارهای معیشتی (مشغولیت تودهها به
محرومسازیِ فرودستان از ف راغت ح داقلی و جمعب ودگی14؛  )۵خلعس الحکردن ک ارگران و مزدبگ یران
فرودست ازطریق بسط بیامان مناسبات نولیبرالی؛ روندی ک ه ض من مهیاس ازی ش رایط ف وق اس تثمار،
مقب ولیت ح اکمیت در بافت ار نظم جه انی و ل ذا ثب ات ب یرونی آن را تق ویت میکن د؛  )۶دامنزدن ب ه
زمینههای شکاف و تفرقه در جبههی فرودستان :از سپهر نیروی ک ار 15ت ا اقلیته ای ملی و گرایشه ای
مذهبی؛  )۷تالش برای مرعوبسازی فرودستان و القای ناتوانی در آن ان ازطری ق نم ایش دایمیِ ق درت؛
خواه در شیوههای افراطیِ اقتدارگرایی و کنترل و سرکوب داخلی16؛ و خواه در بازنماییِ اقت دار نظ امی در
منطقهی خاورمیانه؛  )۸نمایش مستمر الگوهای زندگی مصرفی و «خوش بختی کاپیتالیس تی» در فض ای
فرهنگی-رسانهای ،که ترکیب آن با بحران اقتصادیِ فراگیر و فقدان چشمانداز رفاه عمومیِ حداقلی ،می ل
به «پیش رفت ف ردی بهه ر قیمت» ی ا فردگ راییِ اف راطی را دامن میزن د؛  )۹م دیریت س رکوبگرانهی
مسألهی سکشوالیته و بحرانیسازیِ مستم ِر قلمرو میل جنسی؛  )۱۰پنهانسازی و تحریف و انکار نظاممند
واقعیات و فرافکنی ناکارآمدیها و ناراستیهای دولت (ماهیت دولت) و بحرانها و فج ایع/جنای ات پیام د
آنها به دشمنان خ ارجی؛  )۱۱بازس ازی و بازنم ایی عرص هي سیاس ت رس می بهس ان تعارض ات می ان
کانونهای تماما مخالف ،بهمنظور :الف) مدیریت نارضایتیها و امیدهای سیاسیِ فرودس تان ،مثال ازطری ق
نسبتدادنِ معضالت یا درمانها به نیروهای موهوم؛ ب) حرکت س یال در مناس بات دوقط بی بینالمللی؛
که هدف هر دوی اینها نهایت اً تض مین بیگزن د دوام دولت اس ت؛  )۱۲پ رورش و تجه یز (زیرس اختیِ )
لشکری از نیروهای تبلیغی -ترویجی برای تسخیر فضای عمومی با گفتمانه ای حکوم تی و ی ا پ ایش و
کنترل تحرکات انتقادی جامعه17؛  )۱۳دامنزدن به «بنیادگراییِ شیعی» ازطریق جعل تاریخ ،آیینسازی،
«نظریهپردازی» ،پرورش مبلغان پرشور (نظیر مداحان حکوم تی) ،رون دهای هویتس ازی ،و پروپاگان دای
وسیع؛  )۱۴برساختن ناسیونالیسم جدید ایرانی و مفصلبندی آن با اسالم ش یعی در ق الب عظمتطل بیِ
ناسیونالیسم فارس-شیعی؛  )۱۵پرورش گفتمان امنیت ملی و ملیگراییِ ته اجمی ازطری ق تش دید حس
 .13دولت در کاربست این سازوکارها لزوماً فاعلیت تام ندارد ،چرا که شکلگیری آنها پیش از هرچیز ناشی از پ ویش ت اریخی
تضادهای جامعه بوده است .اما دولت در راستای انطباقیابیِ بیوقفه با پویش سیالِ تحوالت درونیِ جامعه ،پارهای از سازوکارهای
موجود/نوپدید را تقویت میکند تا از مجموع شرایط در دسترس ،مصالحی برای تضمین بقای خود فراهم آورد.
 .14محرومسازی فرودستان از حداقلهای فراغت و جمعبودگی ،مسیر پرورش قوای درونیِ آنان را مسدود میسازد و بدینطریق
بهسهم خو ْد تحرکات جمعیِ آنان برای تغییر ساختارهای ستم را کاهش میدهد.
 .15در سپهر نیروی کار ،شایعترین سازوکار ایجاد تفرقه در میان کارگران ،تنوع نوع قراردادها در یک محیط کاری معین است.
 .16برای مثال ،وسواس حاکمیت در زمینهی کنترل پوشش زنان و انقیاد ام ر تنان ه  -در کن ار س ایر دالی ل و کارکرده ایش -
تالشیست برای برپایی اقتدار دولت و القای ناتوانی در ذهنیت شهروندان .همچنین است ا ِعمالِ مجازاتهای قرونوس طایی ب رای
«جرایم سیاسی» که حتی با قوانین ناعادالنهی نظام قضایی ایران هم ناسازگارند؛ و ی ا قشونکش ی نظ امی و تیران دازی هدفمن د
بهروی تجمعات اعتراضی فرودستان (نظیر آنچه در خیزش آبان  ۹۸رخ داد یا در قیام جاری مردم خوزستان شاهد هستیم).
 .17از روحانیون مساجد و مسئولین پرورشی مراکز آموزشی تا ارتش سایبری و کارشناسان وفادار و اصحاب رسانه و نظایر آنها.
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ناامنی عمومی نسبت به مخاطرات خارجی /فرام رزی و دامنزدنِ نمایش ی ب ه این مخ اطرات؛  )۱۶تالش
ب رای ج ذب و م دیریت بخش ی از نیروه ای ناراض یِ جامع ه ازطری ق ارائهی روای تی ناسیونالیس تی از
مارکسیسم 18بر پایهی خوانشی منحط از ضدیت با امپریالیسم؛  )۱۷ایجاد جریانهای سیاسی و نهاده ا و
تشکلهای «بدیلِ » دولتمدار (یا/و والیتمدار) در حوزههای دانش جویی ،ک ارگری ،زن ان ،محیطزیس ت،
اقلیتها و غیره؛  )۱۸تالش برای خنثیسازی تاثیراتِ نقادی و افشاگری سیاسی و کنشگری رادیک ال ب ا
انتقال هدایتشده آنها به نیروها و جریاناتِ خودی ،ولی (ظاهرا) متعارض؛  )۱۹انک ار مقاومته ای جمعیِ
ستمدیدگان؛ تحریف و خوارش ماری ابع اد و اه دافِ واقعی آنه ا؛ و تخطئهی آنه ا در اذه ان عم ومی ب ا
انگهای ضدیت با اسالم ،ضدیت با نظام/انقالب (؟!)« ،تجزیهطلبی» ،و وابستگی به «ضدانقالب»«/منافق»
مبارزات که ب ا ه دف ایزولهس ازی و تض عیف آنه ا انج ام میش ود،
و «دشمنان خارجی» .تابوسازیِ این
ْ
همزمان زمینهی سرکوب مستقیم آنها را نیز تدارک میبیند؛  )۲۰حذف نظاممند جمعیتها و فرهنگها
ْ
و مناطقی که ادغام هویتیِ آنان (در هویت برسازندهی دولت) یا منفعلسازی و انقیاد سیاسیِ آنان  -بههر
دلیل  -برای دولت قابل حصول نباشد (در امتداد استعمار داخلی).
 .4بهجای جمعبندی :برخی ملزومات بسط مبارزه در نبرد نابرابر کنونی
در بندهای اول و دوم نشان دادیم که دولت اسالمی ایران چگونه در غیاب مشروعیت سیاسی به مرحلهی
رویارویی آنتاگونیستی (آشتیناپذیر) با اک ثریت جامع ه رس ید .در بن د قبلی بهط ور فش رده و نامنس جم
سازوکارهایی را برشمردیم که حاکمان ایران در مواجهه با چنین موقعیتی به آنها متوس ل میش وند ،ت ا
نظام «غارت-جنایت» موجود را همچنان برپا نگاه دارند .19این بند ،برمبنای آنچه گفته شد ،تاملیست ب ر
مسالهی دوام دولت در پرتو قیام تشنگان در خوزستان:
با بازگشت ستمدیدگان خوزستان به خیابانها و اوجگرفتن دگربارهی مبارزهی نابرابر آنان با دولت ،فضای
بیموامیدی شکل گرفته است ک ه ی ادآور خ یزش آب ان  ۹۸اس ت .انب وهی از س تمدیدگان ب ار دیگ ر در
کشاکشی سخت و نابرابر با دولت میکوشند گشایشی در تاریخ ستمبارشان ایجاد کنند .خوزس تان تش نه
اس ت :هم تش نهی آب و هم تش نهی آزادی؛ این ه ر دو را از مردم انش دری غ کردهان د .محرومک ردن
خوزستان از رودهایش نمیتوانست بدون فرایند دیرپ ایِ س لب آزادی از بومی ان خوزس تان و فرودس تانِ
سراس ر ای ران تحق ق یاب د .آنه ایی ک ه این ک خش م و اعتراضش ان ب ه بیآبی (و بیب رقی و تبعیض و
محرومیت) را به خیابانها آوردهاند ،بهخوبی واقفند که این فریادها بسیار فراتر از مطالبهی آب (یا ب رق و
نظایر اینها) میرود؛ آنها بیگمان تشنهاند ،اما  -درست بههمین دلیل -مسالهی اصلی آن ان ایس تادگی
در برابر کلیت یک نظام سیاسیست که از دیرباز بهمیانجیِ سازوکاری
استعماری (استعمار داخلی) هستیِ
ْ

 .18در سطحی عامتر« ،دولت اسالمی ایران» از مدتها پیش عزم خویش برای بومیسازی یا  -بهاصطالح « -اسالمیسازی علوم
انسانی» را اعالم کرده است .در تحلیل نهایی ،هدف اصلی این طرح بازسازیِ مستحکمتر ای دئولوژی بلندم دت دولت اس ت .این
کار مستلزم تولید انبوه نیروهای خودیست که هم قادر به ترویجِ موث ِر این ای دئولوژی باش ند و هم «پدافن دی عام ل» در براب ر
انتقادی مخالفان فراهم آورند.
عقالنیت
ِ
 .19بیش از  ۴۲سال تجربهی تلخ تاریخی نشان داده است که این دولت برای حفظ هستیِ خویش هیچ مرز و ننگی نمیشناس د و
از هیچ راهکاری فروگذار نمیکند.
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آنان را از همهسو نشانه رفته است و مدام پیشتر آمده ،تا تحمی ل بیآبیِ مطلق .20آنه ا آش تیناپذیربودنِ
این رویارویی را همانگونه لمس میکنند که تهدید بقای خویش را (آب ،زیستبوم ،خاک ،کار/معیش ت)؛
پس ،در این رویارویی نمیتوانند بهچیزی جز همهچیز رضایت دهن د؛ همین اس ت ک ه جوان ان ع رب در
یزلههایشان فریاد میزنند :الشعب یرید اسقاط النظام .بهبیان دیگر ،آنه ا تنه ا درص ورتی میتوانن د
آزادی (و آبادیِ ) خویش را بازپس بگیرند ،که آزادی را برای همگان به ارمغان بیاورند.21
اما آیا «قیام تشنگان» که اینک در ش هرهای کوچ ک و ب زرگ خوزس تان جری ان دارد ،اساس اً ق ادر ب ه
دگرگونسازی نظم مستقر خواهد بود؟ وقتی توان سرکوب مهیب کلیت دولت را با توان ایستادگی م ردم
خوزستان بسنجیم ،فارغ از همهی آرزوها و رشادتها ،پاسخ این سوال منفیست .دستگاه سرکوب دول تی
ب ا تمرک ز ب ر خوزس تان و محاص ره (ایزولهس ازی )22و هج وم همهج انبه یحتم ل ب ار دیگ ر بتوان د
خیزش بعدی  -سرکوب کند؛ هرچند یحتمل برای مدتی روند تولی د نفت و
ِ
«اغتشاشگران» را  -تا نوبت
گاز و فوالد و غیره مخت ل گ ردد .ام ا از منظ ری دیگ ر ،اگ ر قی ام تش نگان اله امبخش مب ارزات جمعی
ستمدیدگان در سایر مناطق جغرافیایی و س ایر حوزهه ای پیک ار و س تم باش د ،همچنانک ه نش انههای
امیدبخشی از آن قابلرویت است ،23این قیام سرنوشت متفاوتی خواهد داشت؛ چون در اینصورت کارآیی
دستگاه سرکوب و سامانهی کارکردی دولت مختل میگ ردد .بهبی ان دیگ ر ،دولت ب ا برخ ورداری از ح د
باالیی از امکانات مادی ،سازمانیافتگی ،تمرکز و هدفمندی (ارادهی معطوف به خویش) عموما قادر اس ت
خیزشهای سازماننیافته  -خصوصا در یک محدودهی جغرافیایی مش خص  -را مه ار کن د ،مگ ر آنک ه
دامنهی موضوعی و جغرافیایی خیزش چنان گسترش یاب د ک ه ب ه تکث یر و گس ترش س وژههای مب ارزه
بیانجامد .بهطور خالصه :با نظر به موقعیت پرتالطم کنونی باید گفت دولت ایران ،هرقدر هم عمیقاً دچ ار
مشترک» سایر س تمدیدگان
ِ
بحران و تزلزل باشد ،بهخودیِ خود فرونمیپاشد .ولی اگر «همبستگی و رزم
مانع از آن گردد که قیام تشنگان ایزوله شود و از نفس بیافتد ،این خیزش مسلماً ق ادر خواه د ب ود راهی
بگشاید تا کار ناتمام آبان  ۹۸به سرانجام برسد.
مشترک» ستمدیدگان  -در عمل -با موانع بسیاری روبروست؛ چون مفه وم ظ اهرا ً
ِ
اما «همبستگی و رزم
بس یطِ «س تمدیدگان» بهواق ع دربردارن دهی گس ترهی عظیم و ن اهمگنی از انسانهاس ت ک ه بهرغم
 .20داللتهای سیاسیِ معضل بیآبی زمانی آشکارتر میشوند که زمینهی تاریخی تحمیل آن مد نظر قرار گیرد .الیگارشی ح اکم
نهتنها  -در پوشش طرحهای «توسعه و عمران»  -سدسازی انبوه و ضداکولوژیک را محملی برای انباشت رانتی سرمایه قرار داد،
بلکه برای تداوم چرخهی سود اقتصادی ،خصوصا در صنایع ف والد ی ا مجتمعه ای کشتوص نعت (عم دتا در اس تان اص فهان)،
طرحهای کالن انتقال آب از سرچشمههای کارون و کرخه را به اجرا گذاشت .بنابراین ،برای مردم خوزستان که پیامدهای معضل
بیآبی را در تباهی کشتوکار و معیشت و حتی فقدان آب شرب تحمل میکنند ،ریشهی این معضل چیزی نیست ج ز «س رقت
سازمانیافتهی آب» از سوی (بهنفع) فرادستان مرکز .بههمین دلیل ،در سالهای اخیر تالشهای بسیاری از س وی فع الین محلیِ
زیستمحیطی برای روشنگری و مقابلهی قانونی با این معضل انجام گرفت؛ که متاسفانه همهی آنها بهرغم تالشه ای ارزش مند
روشنگرانه ،در هدف بالفصل خود یعنی متوقفسازی این روند فاجعهبار ناکام ماندند.
 .21بهرغم آنکه عربهای خوزستان یا بومیان بلوچستان سنگینی بار ستمهای چن دگانه را  -بهط ور می انگین -بیش از مردم ان
مناطق دیگر بهدوش میکشند ،در پیکارشان علیه نظام مسلط خواهناخواه برای همگان میرزمن د و خ ون میدهن د؛ و این مس لما
ستمی دیگر بر آنان است ،اگر در پیکاری که فینفسه پیکار همگان است تنها بمانند.
 .22عیانترین شیوهی ایزولهسازی خیزش ،قطع اینترنت و اختالل در سامانههای ارتباطیست ،که  -همانند خیزش آب ان – ۹۸
اینک بار دیگر برای سرکوب قیام تشنگان توسط دولت اجرا میشود .از میان س ایر ش یوههای منزویس اختن خ یزش ،همچ نین
میت وان از تحری ف م اهیت خ یزش و تابوس ازی از مش ارکت در آن و ی ا س رکوب و مج ازات اف راطیِ معترض ان بهمنظ ور
مرعوبسازی سایر بخشهای ناراضیِ ولی مرد ِد جامعه اشاره کرد.
 .23نظیر اعالم همبستگی کارگران اعتصابی صنایع نفتوگاز و کارگران اعتصابیِ هفتتپه با حقطلبیِ مردم خوزستان؛ یا هم راهی
عملی لرهای بختیاری با خیزش عربهای خوزستان و گسترش دامنهی اعتراضات به اس تانهای مج اور ی ا ش هرهایی ب ا ب افت
جمعیتی عمدتا لر.
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رنج فرودستی ،24عوامل بسیاری آنه ا را پارهپ اره میس ازند و اغلب رودرروی
وجهاشتراک کلیشان در ِ
هم قرار میدهند؛ و لذا ،رزم مشترک را به محاق میبرن د .ش ماری از این عوام ل را م رور ک نیم :تن وع و
چندگانگیِ حوزههای ستم؛ تفاوت انسانها و گروههای اجتماعی در تاثیرپذیری از انواع ستم (مث ً
ال تف اوت
تجارب دو کارگر عرب و فارس در یک محیط کاری معین)؛ جابج ایی نقشه ای س تمدیده و س تمگر در
سپهر درونی ستمدیدگان (مث ً
ال نقشهای متفاوت زن و مرد طبقهی کارگر در محی ط ک ار ی ا در خان ه)؛
تفاوتها در دسترسی به (دوری و نزدیکی به) مراکز قدرت و منابع ث روت؛ ناهمزمانیه ا در انگیزهمن دیِ
مشارکت سیاسی؛ مراتب متفاوتِ آمادگی/تجربه ب رای روی ارویی سیاس یِ رادیک ال؛ تفاوته ای م ذهبی،
ملی تی ،زب انی و ف رهنگی؛ ت اریخچهی خص ومتهای گذش ته و بیاعتمادیه ا و تنشه ای موج ود بین
گروههای ستمدیده (مثل اختالفات لرها و عربهای خوزستان)؛ و نظایر اینها .نقش و اهمیت عی نیِ این
عوامل در جداسازیِ الیههای درونیِ ستمدیدگان ،مفهوم «سوژگی انقالبی ستمدیدگان» را برای طیفی از
مفسران و کنشگران سیاسی فاقد اعتبار میسازد (بهسان یک رتوریک بیپشتوانه) .اما واقعیت این اس ت
که فاکتورهای عینیِ مهم دیگری هم وجود دارند ک ه درجهت پیون ددادن س تمدیدگان عم ل میکنن د؛
بهخصوص ،تجربهی رنجهای عظی ِم مشترک از سوی دشمنی مشترک (یا ساختارهایی یکس ان) و آگ اهی
از اینکه هیچ گروهی بهتنهایی توانایی غلبه بر این دشمن (ساختارها) را ن دارد .گفتنیس ت ک ه م وقعیت
ستمدیدگی معموالً تجربهی تالقی همزمانِ شماری از ستمهای چندگانه (اینترسکش نالیتی) اس ت و ل ذا
افراد/گروههای ستمدیده بهرغم تفاوتهای زیستی-فرهنگی ،از برخی از س ازوکارهای س تم مش ترکا رنج
میبرند .بنابراین ،داوریهای متفاوت نسبت به امکان مبارزات همبسته تا ش کلگیریِ «س وژگی انقالبیِ »
ستمدیدگان درنهایت متأثر از وزنیست که به هر دسته از عوامل یادشده داده میشود .اما مهمت ر از آن،
بهنظر میرسد دیدگاهی که امک ان پلزدن ب ر ف راز تفاوته ا/تنشه ای درونیِ س تمدیدگان ت ا تحق ق
«سوژگی انقالبیِ » آنان را انکار میکند رویکردی ایستا به وضعیت درونی ستمدیدگان دارد ،چون تحوالت
درونیِ خود آنان را نادیده میگیرد؛ این سویه از واقعیت که «سوژگی انقالبی» تنه ا طی فراین دی انقالبی
شکل میگیرد .از این منظر ،رد و نشان فرآیند انقالبی (یا انقالبی بودن یک جنبش) بهجای آنکه با نتایج
بیواسطهاش در تغییر ساختارهای نظم مستقر ارزیابی شود ،میباید با نظ ر ب ه ت اثیراتش ب ر دگرگ ونی
انقالبی
انسانهایی که در یک خیزش مشارکت دارند یا از آن تاثیر میپذیرند داوری گردد .چ ون فرآین د
ْ
پیش از هرچیز عامالن انسانیاش را دگرگون میسازد و تنها از اینطریق است که گامبهگام مس یر تغی یر
بنیادی ساختارهای سلطه را میگشاید .نشانههای چنین فرآیندی در قیام تشنگان جایی نمایان میش ود
که  -برای مثال  -در جمعیت لرهای خوزستان و استانهای همج وار پویش ی اعتراض ی در همبس تگی و
همراهی با خیزش عربهای منطقه شکل میگیرد .در همین رابط ه ،ف رانتس ف انون 25در ف رازی از متن
«دربارهی خشونت/قهر»  -با اشارهای ضمنی به مارکس  -وسعت تغییرات بهوجودآمده در فرایند مبارزات
ضداستعماریِ مردم الجزایر را چنین توضیح میدهد:
 .24فرودستی ناظر بر موقعیتی اجتماعیست که فرد/گروه را در معرض سلطهوستم (ترکیبی از استثمار ،محرومیتها ،تبعیضها و
خشونتها) قرار میدهد .قرارگرفتن در یک م وقعیت فرودس تی ،ت وان تعیینکنن دگیِ حی ات خ ویش را بهدرج ات مختل ف از
فرد/گروه سلب میکند.
 .25اگر پیکارهای جاریِ الهامگرفته از قیام تشنگان در خوزستان را پیامدی از بسط و تشدید سازوکار استعمار داخلی ،و خیزش ی
درجهت رهایی از آن تلقی کنیم ،بازگشت به آراء و آموزههای فرانتس فانون دربارهی استعمار و مبارزات استعمارزدگان میتواند
بسیار مفید باشد.
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«صحت تزی که بهموجب آن انسانها در همانحال که جهان را تغییر میدهند خ ود ن یز تغی یر
میکنند ،بیش از هر زمان دیگری در الجزایر به اثبات میرسد .این جنگ فق ط آگ اهی انس ان از
خویش ،ایدهی او دربارهی کسانی که پیش از این بر او مسلط بودند و ن یز اندیش هی او درب ارهی
جهان را تغییر نمیدهد .این نبرد در سطوح مختلف نمادها ،اسطورهها ،اعتقادات ،احساسات ی ک
خلق را بازسازی میکند .ما در الجزایر شاهد به حرکت درآمدن مجدد انسان هستیم»26.

زایش س وژههای انقالبی و دگرگ ونی
ِ
انقالب محص ول فرآین دی دی الکتیکی از
ج ان کالم آنک ه،
ْ
ساختارهاست .بههمین دلیل است که حاکمان نظ ام س لطه میکوش ند ه ر خ روش جمعی را در هم ان
سرآغا ِز آن خفه کنند ،چون اگر این فرآیند هرچه زودتر متوق ف نش ود ،ف را میبال د و مه ار آن ن اممکن
میگردد .بدین اعتبار ،شکست پیکار نابرابری که در خوزستان (و برخی استانهای همج وار) علی ه نظ ام
سلطه جریان دارد ،شکست تاریخیِ همهی ستمدیدگان جامعهی کن ونیِ ای ران خواه د ب ود؛ و از ط رفی،
پیروزیِ آن تنها زمانی میسر است ک ه گس ترهی هرچ ه وس یعتری از س تمدیدگان ب ا این پیک ار هم راه
شوند 27و در فرایند برپاییِ «رزم مش ترک» ،قابلیته ای س وژگی خ ود را ب رای دگرگونس ازیِ وض عیت
محقق سازند.
همانگونه که جوانان عرب در شعار سجلوا ،سجلوا فی التTTاریخ!  ...آرزو کردهان د ،دالوریه ای آن ان
بیگمان در تاریخ ستمدیدگان این س رزمین ثبت خواه د ش د .ام ا فرات ر از آن ،الههی ت اریخْ م واجههی
کنونیِ همهی کسانی که در جبههی ستمدیدگان ایستادهاند را نیز با دقت ثبت خواهد کرد ،چ ون ت اریخِ
خود آنهاست که در این پیکار نابرابر رقم میخورد.
ا .ح- .

 ۳۱تیر ۱۴۰۰

* * *
پینوشت :عکس درجشده در صفحهی اول ،نمایی از سد گتوند را نش ان میده د :یکی از بزرگت رین س دهای
ایران ،که بر روی رود کارون احداث شده اس ت .پ روژهی س اخت س د گتون د  -همانن د س ایر س دهای عظیم -
هزینههای مالی بسیار گزافی بر جای گذاشت و بهسهم خود یکی از مجاری مهم انتقال ثروت عمومی به نهادهای
الیگارشیک بود .اما پس از آبگیری سد گتوند ،این پروژه بهدلیل برخورد با الیههای نمکین بستر زی رین س د ب ا
شکستی هولناک (در هر دو جنبهی اجرایی-اقتصادی و زیستمحیطی) مواجه شد؛ و ب دتر آنک ه حجم عظیم آب
نمک حلشده در آن قابل آزادسازی نیس ت .بن ابراین ،س د گتون د
انباشتشده در پشت سد بهدلیل غلظت باالی ِ
بهتنهایی مصداقی عینی و نمونهای نمادین از عملک رد ض دعلمی ،غیرمس ئوالنه ،غارتگران ه و مخ رب دولت در
خوزستان است .و بههمین اعتبار ،سرگذش ت این س د آیینهی تمامنم ای دولت در ای ران و فجایعیس ت ک ه ب ر
فرودستان و طبیعت این سرزمین آوار میکند.
kaargaah.net
 .26برگرفته از مقالهی زیر :سعید بوا َماما« :فرانتس فانون» ،ترجمهی حمیدرضا سعیدیان ،نقد اقتصاد سیاسی.۱۳۹۹ ،
 .27همراهی در رزم مشترک بهمعنای تالش فراگیر ستمدیدگان برای تسخیر اعتراضیِ همهی عرصههای کار و زیس ت جمعی و
حوزههای عمومیست .این همراهی نهفقط شامل بازگشت اعتراضی به خیابانه ا ب رای فتح آنهاس ت ،بلک ه مس تلزم پیش روی و
تدافعی موجود باید گ امی
بههمپیوستن اعتراضاتیست که عموما و هماکنون بهموازات هم جریان دارند .در همین راستا ،مبارزات
ِ
بهپیش بردارند و با گسترش دامنهی اهداف بالفصل خود به اهداف سیاسیِ ریشهایتر ،تا جای ممکن آرایشی تهاجمی بیابن د .در
یزش ج اری
ِ
این میان ،مبارزات کارگران (شامل همهی مزدبگیران فرودست) میتواند سهم برجستهای برای تداوم و انکش اف خ
ایفا کند ،اگر اعتصابات موجود با اعتصابات نمادین ترکیب و تقویت شوند تا بهپش توانهی آن ،جنبش ک ارگری بهس مت ت دارک
اعتصاب عمومی گام بردارد .تنها در اینصورت است که خیزش خیابان میتواند از بنبست دیرینِ سرکوب فراتر رود.
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