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هاي آغازين چه در سال :ي تقسيمات كشوري درگير بوده استاز همان آغاز، جمهوري اسالمي با مسئله

شدن بجنورد بعدتر براي طرح استان ؛با طرح جداشدن قزوين از زنجان 70ي بعد از انقالب و چه در دهه

وار شد و سركوب معترضانْ يك كشته و تعدادي كه اين آخري موجب اعتراضات شديدي در سبزه

تر طرح تقسيم خراسان. در خود استان فارس نيز پيش در مورد جا گذاشت و به همين ترتيبزخمي به

مين جود آمده بود. در هوهنگام تشكيل شهرستان گراش در جنوب استان بههايي بهدرگيري 89در سال 

هاي دولتي به سمنان شاهد بوديم. چند روزه، در شاهرود نيز تجمعي را در اعتراض به انتقال يكي از اداره

ي تر در دورهشكلي جديي خود را بهمردم شاهرود خواهان جدايي از سمنان هستند و اين خواسته

  نژاد مطرح كرده بودند.احمدي

. شودبه دو شهرستان مجزا شنيده مي شهر از طرح تقسيم هايي كوچك، زمزمهدر شهرستاني  ،در كازرون

خواهد طرح تقسيم اين شهرستان را در اش ميي كازرون در مجلس دهم بنا به شعار انتخاباتينماينده

كازروني نيست و ازقضا اهل قائميه  ،ي شهرستانمجلس مطرح كند. براي نخستين بار است كه نماينده

  ،شودطرح تقسيم اعالم مي 96مرداد  8 است مركز شهرستان جديد باشد. راراست كه در طرح تقسيم، ق

شود و در انتظار تصويب در شوراي تقسيمات كشوري تصويب مي ،شودروز بعد به مجلس فرستاده مي 9

چرا كه واهمه دارند همين امكانات  ،معترضند از همان ابتداگيرد. مردم كازرون هيئت وزيران قرار مي

هاي تاريخي عالوه در تقسيم جديد، مكانبه  ؛شهر كاهش يابد ون هم از دست برود و بودجهمحدود كازر

كه شود با اين جداكه قرار است از كازرون  ايمنطقه(البته  شوندو گردشگري كازرون نيز از آن جدا مي

امكانات درخوري ندارد و مردم اين مناطق هم اميد دارند كه با  ،جوار استهاي همي اتصال استاننقطه

مردم مقابل  96اسفند  17 .مستقل شدنشان، امكانات و بودجه يك مركز شهرستان را از آن خود كنند)

. از اين تاريخ است كه اعتراضات 97فروردين  28بايد تا خاتمه مي غائله و كنندفرمانداري تجمع مي

و  دنشوها تعطيل ميمغازه ؛شودميكشيده هاي اصلي شهر خيابان به گيرد و يوبوي ديگري مرنگ

گيري كه از تصاوير پيداست با تركيبي كه زنان هم در آن حضور چشمجمعيتي چندهزارنفري و چنان

شود. كار به نمازجمعه يابد و شعارها هم تندوتيزتر ميدهند. اين اعتراضات ادامه ميدارند شعار مي

كنند د نيز اعتنايي نميي هواخواهِ خوجمعههاي امامها و وعدهكه معترضان به حرفعجيب اينوشد كمي

كه مردم اين است مسئوالن  واكنش   دهند.سر مي» رو به ميهن، پشت به دشمن«شعار  و در مصالي شهر

و شديدتر  كنده پيدا ميكنيم و غيره. اما اعتراضات اداممي »فرمانداري ويژه«نگران نباشند و كازرون را 
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ام ارديبهشت كه شديدترين 26تا در يابند، نتظامي نيز حضور بيشتري ميهاي امنيتي و اشود و نيرومي

پليس  هاياتاقك؛ يابدو در روزهاي بعد ادامه مي دهدرخ مي نيروهاي سركوبدرگيري بين معترضان و 

با تيراندازي نيروي  و شوندتعدادي دستگير ميشود و آتش زده مي سركوبنيروهاي هاي و ماشين

زخمي  48 كشته و 2، كذبتقريباً هميشه رسميِ شوند؛ بنا به آمارهاي انتظامي تعدادي كشته و زخمي مي

 نيزو بانك  يك پاسگاه پليس ،عالوهبه .ها كشته و تعداد زيادي زخميو بنا به آمار نادقيق غيررسمي ده

ي تقسيم كند كه هنوز تصميمي دربارهكه وزارت كشور اعالم ميهايت با اينشود. درنبه آتش كشيده مي

  يابد.كازرون گرفته نشده، اعتراضات ادامه مي

زا بوده است، ي انتقال منابع آبي شهرستان به بوشهر نيز تنشتر قضيهدرخصوص خود كازرون، پيش

است و كازرون هم دچار بحران  ويژه كه در اين شهرستان معيشت و اشتغال متكي به كشاورزيبه

  خشكسالي.

ي كه در منطقهي يك شهر كوچك براي اينبندي وقايع كازرون چندان دشوار نيست؛ نمايندهصورت

و هم » خدمتي«خاصي جايگاه خود را محكم كند (هم براي تضمين آرا در انتخابات آتي در ازاي چنين 

طرح تقسيم يك شهرستان به دو شهرستان را تا  امكان جوالن دادنِ اقتصادي در شهرستان جداشده)

شوند زنند و به شديدترين شكل سركوب ميبرد و بعد مردم دست به اعتراض ميتصويب نهايي پيش مي

كند كه اين تصميم اجرايي نشده و و درنهايت پاسخي منطقي اما ديرهنگام از جانب حكومت اعالم مي

  يابد!ينخواهد شد، اما بازهم اعتراضات ادامه م

طرحي كه درظاهر فّني و غيرسياسي است، موجب تظاهرات كه اما با تمام اين اوصاف مسئله اين است 

 و همين ناباوارنه بودن كنش در اين اتفاق، .شودمي غايت خشناعتراضي خياباني و بعد سركوبي به

   كندبراي اين واقعه بايد منطقي ديگر را جست. اطرنشان ميخ ست كها هاواكنش

ي كازرون كاهش يابد و ادارات حكومتي دم بيم دارند بودجهاعتراض مردم كازرون وجهي عيني دارد. مر

(بخوانيد مشاغل حكومتي) به شهرهاي ديگر انتقال يابند و امكانات و تسهيالت محدود شهر نيز ازدست 

 از حاصل درآمد آن دنبال به و شوند جدا آن از شهرستان تاريخي و گردشگري طقمنا عالوهبروند. به

 و پرتنش چنين اعتراضات اين چرا كه است اين كرد مطرح بايد كه پرسشي اما. شود قطع نيز مناطق اين
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 را مردم يخواسته ديرهنگام چنين و دهدمي نشان واكنش نامعقول چنين حاكميت چرا شود؟مي داردامنه

  كند؟نمي آرام را وضعيت هم حاكميت پذيرش حتي چرا ؟پذيردمي

 سرريز ينتيجه ماهدي خيزش. بود حاضر نيز ماهدي اعتراضات در كازرون كه كرد خاطرنشانتأكيد به بايد

 .بود معيشتي بحران حل براي موجود ساختار از كامل نااميدي اعالم و اقتصادي نارضايتي انباشت شدن

 تمام گرفتنناديده ،»اقتصادي« صرفاً بحران يك به اسالمي جمهوري بحران فروكاستن عالوه،به

 ايجاد خود بقاي سالچهل در حاكميت كه است ديگر هايحوزه در شدهانباشت اجتماعي هاينارضايتي

 دختران شوند؛مي سرريز يكبهيك اندبوده لبالب هاسال كه هاييجام گويي ماه،دي از بعد. است كرده

 اتفاقات اين تمام در حاكميت پاسخ .هستند مدعا اين بر گواهي گنابادي دراويش و انقالب خيابان

 دادنپاسخ از ناتوان حاكميت كه طورهمان است؛ بوده نتيجه بي ظاهراً  البته و عيارتمام و شديد سركوبي

 اجتماعي مطالبات نپذيرفتن اين .بدهد پاسخ تواندنمي نيز اجتماعيِ هايبحران به است، اقتصادي بحران به

 داخلي اقتصادي هايبحران با مواجهه در حاكميت كه وضعيتي در) اجباري حجاب به اعتراض ازجمله(

 اين ديدن غيرمنطقي دقيقاً اما. رسدمي غيرمنطقي نظربه دارد، قرار دشواري دروضعيت خارجي سياست و

 ناپذيرتجزيه كليتي ،اسالمي جمهوري رژيم ساختار نيم ك فراموش كه معناست اين به حاكميت رفتار

 و است ناممكن صِرف، اقتصادي منطق بر مبتني داريسرمايه يك به معطوف اصالحاتِ آن در كه است

 در هرچند اعتراضي هر كه است شرايط دراين. است فروپاشي يلحظه واپسين معناي به نيشنيعقب هر

با به ميان آمدن از اين رو، تغيير اين نظام  .شودمي اساسي بحراني به بدل ،براي رژيم  خطربي ظاهر

هاي متصور براي آن افق بديل نيز همراه خواهد بود و از اين رو، اجتماعي ي وسيعي از مطالباتگستره

. تالش براي پيدا خواهد كردنيز، باري ديگر، در نسبتي مشخص با شرايط خاص امروز ايران تكوين 

ي مطالباتي است كه در شرايط گويي به گسترهسوسياليستي، الجرم نيازمند درگيري و پاسخخلق بديلي 

بايست معطوف به مرتفع ساختن مطالبات گوناگون، از حجاب اند. اين تالش، ميفعلي توان بيان پيدا كرده

باشد،  اييل اعتراضات به تقسيمات جغرافياجباري و ورود زنان به استاديوم گرفته، تا دراويش و حا

  تك آنان منحل سازد.هاي تكفراتر از محدوديت معنا كه هريك از اين مطالبات را در افقيبدين

در ابعاد و سطوح  داريسرمايهوضعيت تاريخاً مشخص مناسبات اگرهريك از اين مطالبات را بياني از 

هاي هريك از اين مطالبات، كه ، سياسي، فرهنگي و در يك كالم ايدئولوژيك بدانيم، بايد ميانجيمختلف

توانيم افقي را صورت ميتبيين كنيم. در اينرا زند، ها را به همان مناسبات طبقاتي مشخص پيوند ميآن
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ف در واكنش به هاي منفرد و مجزاي گروه و طبقات مختلفراهم آوريم كه درعين ايضاحِ استراتژي

  .شودها را در جهت براندازي مناسبات طبقاتي مبتني بر استثمار راهبر اين استراتژيبتواند وضعيت، 

به سرحدات خود رسيده است، هر اعتراض  شمارهايي بيدر وضعيتي كه انباشت نارضايتي در حوزه 

 ترينسياسي زدن فرياد براي يابدمي مجرايي و گيردمي نشانه را حاكميت ناگزير ايظاهر غيرسياسيبه

 ناگزير كه نامعقول نه حاكميت غيرمنطقي هايكنش كه است بحران وضعيت در .خود هايخواسته

هاي خواست اين تمامي بين كردن برقرار پيوند نيازمند كه است بحران شرايط همين در دقيقاً .شودمي

توانيم هستيم. تنها از اين رهگذر است كه مياي اين شرايط ي دگرگوني ريشهشده و مطالبهسياسي

ي طبقاتي پيوند بزنيم، الگويي كه در آن اعتراضات ظاهر غيرطبقاتي را به الگوي مبارزهمطالباتي مجزا و به

اي روا و معتبر است كه خواسته اندازه ها و... همانبه حجاب اجباري، تقسيمات كشوري، حقوق اقليت

آغازگاه يك  توانداندازه كه مي مانساز به هگونيابي به اين افقِ همدستهاي كارگري. تشكل خواست

. را نيز دارد طلباني سرنگونطلبانهاستراتژي فرصت حركت سياسي سوسياليستي باشد امكان بدل شدن به

در شكلي كاذب يابي به اين افق سوسياليستي باز بمانيم، اين افق بهبه بيان ديگر، درصورتي كه از دست

گيرد كه هرآن امكان ربودن اين افق را با امروز نامتشكلي قرار ميسيونِ رنگارنگ و تابهيدستور كار اپوز

  هاي ارتجاعي براي خود متصور است.يازي به ايدئولوژيدست

برخاسته از  يِجسارت اجتماع از يناش و است ماهيد زشيتداوم خ از سويي، اعتبار، كازرون نيابه  

هاي آن: از نارسايي تمامي نماد ديگر، سوي از و حاكميت هيعل انيآمدن و عص ابانيبه خ يبرا ،آن

اي فراگيرتر از سطح براندازي اين مطالبات به مطالبه يافتنِ ها و مطالبات محلي گرفته تا عدم پيوند خواست

  .»ماجراجو و متحجر نظام فاسد، ايدئولوژيك،«

  

  

  

  

  

    


