
 

 

  

 
 

 

 

 قومی-سرنوشتی و همبستگی فراتأملی در هم
  

 
 فرشید مقدم سلیمی

ایران، سناریوی محبوب دولت در یک قرن  های دیگر برای تجزیةگرایان داخلی با دولتدستی قومهم
عنوان یک تکنیک قدرت به« بینداز و حکومت کنتفرقه»گذشته بوده است؛ دولتی که همواره از سیاست 

طلبی نتایج خود گرایی و حتی تجزیهاستفاده کرده است. در این مقاله استدالل خواهم کرد که قوم
ه شعارهای اعتراضات مردم در دو سال اخیر، ظهور دریافتی اند. در پایان، با نگاهی بهای مرکزیدولت

مراتبی، مرکزگرا و سرکوبگر قرار شود که در مقابل وحدت ملی سلسلهبدیل از همبستگی ملی برجسته می
 گیرد.می

ها، روابطشان و ها چیزی غیر از وجود انضمامی عوارض جغرافیایی، جانوران، انسانایرانِ ناسیونالیست
ها موجودی خیالی ن در این منطقه از زمین است که ایران نام گرفته است. ایران ناسیونالیستشاگذشته

های است. این موجودِ خیالی ذاتـیّاتی دارد و اعراضی. ازجمله، زبانِ فارسی برسازندة ذاتش است. زبان
ایران بدون زبان فارسی ها اند. به این ترتیب از نظر ناسیونالیستنام همگی عرضیدیگر در سرزمینِ ایران

شد ایران هزار بار تاکنون از بین رفته بود. اما هرگز تصورپذیر نیست. آنان معتقدند اگر فارسی حفظ نمی
زمین باشند. نامهای اقوام ساکن در ایرانیک از زبانکنند که موجودیّت ایران وابسته به هیچفکر نمی

کنند اما مقوِّم ذات اعراضی هستند که ایران را زیبا و غنی می های اقوام از منظر ناسیونالیسم ایرانیزبان
 ایران نیستند.

های کردن ویژگیها اختالف هست اما همگی در تقسیمزمین بین ناسیونالیستدربارة هویت ایران
. دانندهای ذاتی و عرضی توافق دارند. گروه بزرگی زبان فارسی را ذات ایرانـیّت میزمین به ویژگیایران
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بودن اند. گروهی دیگر، نژاد آریایی را ذات ایرانیگروه دیگر، برای مذهب شیعه چنین جایگاهی قائل
های دیگر را دانند. مواضع ترکیبی هم وجود دارد. به این ترتیب، خود تعریف ایران، ادیان و زبانمی

ایران باید زبان فارسی، شود برای حفظ کند. فرودست به این معنا که تصور میای و فرودست میحاشیه
 رود.مذهب شیعه یا نژاد آریایی را حفظ کرد؛ بقیه اگر از دست بروند ایران از دست نمی

م های دیگر هلتمکند، ایران و ایرانی را از ناسیونالیسم ایرانی ضمن اینکه اقوام داخلی را فرودست می
ران ی از ایفلسف مهد تمدن بشری است؛ تفکر داند. معتقد است هنر نزد ایرانیان است و بس؛ ایرانبرتر می

 هر گروهی از هخامنشی به یونان نشر یافته است؛ یا در آخرت اکثر بهشتیان از ایرانیان خواهند بود.
یرانیِ ا، برای ن منظرداند و در ضمن، از ایغیرایرانی برتر مینحوی ایرانی را از های ایرانی بهناسیونالیست

زمین های ایرانها و غیرشیعهبان، شیعه یا آریایی بود. از این جهت نیز، غیرفارسزبودن باید فارسکامل
ز اعناصری  اند چون عنصر یاشوند. آنها ایرانی ناقصاند و نسبتاً فرومایه تلقی میچون ایرانیانی ناقص

 شوند.نسته میدا نیاند در نتیجه فقط با ارفاق ایراذات ایرانیت را کم دارند؛ یا حتی فاقد ذات ایرانیّت
گاهی ناخان های فارسی یا مکاتبات اداری اواخر دورة قاجار و دورة رضاگر به متونی که در روزنامه

رو زمین روبهکرات با تصویر ایرانی فارس متمدن و اقوام وحشی و غیرمتمدن در ایرانبیندازیم به
ن، ران نویان ایپیرایة بنیانگذاررف و بیتعاشویم. اینک پس از گذشت چند دهه بعد از ناسیونالیسم بیمی

کند، یمرائه پیچ و نامصرح اصورت لفافایم که تصویر غیرفارس غیرمتمدن را بهبه ناسیونالیسمی رسیده
 د.مراتب میان اقوام دست بردارتواند از بازتولید سلسلهاما ایدئولوژی ناسیونالیستی نمی

شناسانة غلط دانستن، تقلیل یا اتخاذ یک موضع شناختاما ناسیونالیسم را محصول خطایی شناختی 
آل است. ایدئولوژی ناسیونالیستی، درواقع، محافظی برای های مادی سلطه به اموری ایدهسازوبرگ
به  ۱۳۲۵های سلطه و استثمار است. روایت شده که وقتی وزیر فرهنگ دولت قوام در سال سازوبرگ

زدن و حمّالی و برای خشت«ساخت مدرسه در آن منطقه گفت صحرا رفت در پاسخ به مطالبة ترکمن
صحرا با بیست سال قبل از آن، ترکمن ۱.»شودخواهیم اگر همه تحصیل کنند که نمیزراعت هم آدم می

لشکرکشی رضاخان تحت فرمان دولت مرکزی آمده بود. عدة زیادی از مبارزان ترکمن اعدام، زندانی و 
صحرا را مصادره ، رضاخان کل زمین ترکمن۱۳۱۲گریخته بودند. در سال  تبعید شده یا به ترکمنستان

اراضی »شده را به بیگاری در مالکیتهای سلبنام خود سند زده بود و از آن زمان ترکمنکرده و به
آباد و کردکوی و گنبد و در گرگان و علی« امالک پهلوی»خود یا کارهای ساختمانی ادارة « اختصاصی

پروپاگاندای ناسیونالیستی همزمان با این وقایع در کار بود. کارکرد پروپاگاندا  ۲اداشته بود.بندرترکمن و
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کنند و این بود که شأنی خاص به ترکمن بدهد: قومی غیرمتمدن که اگر ولشان کنی ایران را تجزیه می
های زیادی با اهتلیاقتشان این است که مورد استثمار قرار گیرند. تجربة اعراب و کردها و لرها هم شب

 ها در ایران جدید دارد.تجربة ادغام ترکمن
ها را به ای از سیستانیسمت خودشان، عدهافکنی و معکوس کردن خشم مردم بهرضاخان برای تفرقه

بیش در ن کماصحرا کوچاند و به آنها زمین داد. تفرقة سیستانی شیعه و ترکمن سنی از همان زماترکمن
ع طور کامالً آگاهانه روی این موضوها همواره و بهشته است زیرا دولتصحرا وجود داترکمن
ه مدتاً بنها عآها در تمام مناطق کشور وجود داشته است که سابقة اند. از این تفرقهگذاری کردهسرمایه

ر ا کاها روی آنهگردد و تمام دولتشدة دولت مرکزی برمیریزیافکنی برنامهحدود صد سال قبل و تفرقه
و  جی، عربسنند اند؛ مانند تفرقة کرد و ترک در آذربایجان غربی، کردِ شیعة کرمانشاهی و کرد سنیکرده

 بختیاری و فارس در خوزستان، و الی آخر.
کند. دولت، وجهی اقوام متکثر و ملتی واحد ارائه می-کردن مردم در قالب دودولت چارچوبی برای درک

، خود وی دیگرساند. از کند که بالقوه در منازعهضای اقوام مختلفی پدیدار میمثابه اعسو، مردم را بهاز یک
کند معرفی دهد و نظم و هماهنگی ملی را تضمین میهای قومی پایان میعنوان عاملی که به نزاعرا به

ول حصموجهی -های دویابند: ملّت واحد. بنابراین، هویتکند. به این ترتیب، مردم وجهی ثانویه میمی
کنندة سازد. دولت سازنده و تقویتاند. دولت فقط هویت ملی را نمیکارکردهای ایدئولوژیک دولت

یدان مهای قومی هم هست. این چارچوب دولتی بازشناسی مردم است. دولت وقتی پیروز دائمی هویت
 شود که مردم خود را در این چارچوب بازشناسی کنند. می

سازی همانی است که با نفی دیگری و فرودست، مبتنی بر منطق اینچارچوبِ دولتی بازشناسی مردم
شود غیر از عرب، قفقازی، چینی، فرنگی و غیره و شود. ایرانی انسانی تصور میتفاوت حاصل می

شود. وقتی اقوام هم در چارچوب این اندیشة دولتی های اقوام آن فرع بر ایرانیّت قلمداد میتفاوت
کند و، از شود که هر قوم، از سویی، خود را با نفی اقوام دیگر تعریف میحاصل میبیندیشند این نتیجه 

کند. پس های افراد خود را عرضی و فرعی قلمداد میشود و تفاوتسوی دیگر، برای خود ذاتی قائل می
کنند و طور کامل محقق میبودن را بههایی اصیل وجود دارند که ذات ترکگرا، ترکمثالً از نظر ترک قوم

های ناقص شوند. البته همین ترکطور ناقص یا با تسامح ترک محسوب میهایی هستند که بهبرتر از ترک
قطعه گرایی همچون ناسیونالیسم، مردم را قطعهها خواهند بود. قومهای اصیل در مقابل غیرترکمتحد ترک

و سرکوب تفاوت ایجاد وحدت  سازیکند و از طریق دیگریکند، فرادستی و فرودستی تولید میمی
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عبارتی، ناسیونالیسم همان گرایی از این رو است. بهکند. سرکوبگری ناسیونالیسم و همزادش قوممی
ای است که موفق شده است اقوام دیگری را تحت سلطه خود درآورد و خود را در مقام ملّت یا گراییقوم

 برسازندة ذات ملّت معرفی کند. 
رد وم واشوند، که در وهلة دشکل هستارهایی پدیدار میها اگرچه بهقوام یا ملتاز منظری دیگر، ا

یستند. ماعی نچیزی جز نسبت یا رابطة اجتواقع، شوند، اما بههای رقابت یا همکاری با یکدیگر مینسبت
یزی بین تما شود، یکسان است. از این رو،گرایی و ناسیونالیسم بالفعل میای که در قومنسبت اجتماعی

ی و رکوب ملآن س گرایی و ناسیونالیسم و پیامدگرایی و ناسیونالیسم نیست. بنابراین، فراروی از قومقوم
ی است؛ لیستناسیونا-گرایانهاند، در گرو فراروی از رابطة اجتماعی قومطلبی که دو روی یک سکهتجزیه

 عبارت دیگر، مستلزم فراروی از شکل امروزی دولت است.به
ا مف شکل امروزی دولت فرصتی است برای بروز نسبت اجتماعی و دولت آلترناتیو. امروز تضعی
طحی سکنیم. این اعتراضات در های این فراروی را در اعتراضات مردم به دولت مشاهده میطلیعه

اند این های جریان اصلیِ مخالف حکومت ایران، مایلآشکارتر، علیه حکومتی خاص هستند. رسانه
 ال است.تی نرمرا آنرمال معرفی کنند و چنین تبلیغ کنند که مطالبة عمومی ایرانیان تشکیل دولحکومت 

دانند! اما یهایی نرمال مجالب است که برخی از کارشناسان آنها عربستان سعودی و اسرائیل را حکومت
 همواره ماعیتی اجتمثابه نسبتواند به اعتراض علیه خود دولت بینجامد که بهاعتراضات مردم ایران می

وز م که هنهستی تفرقة قومی است. ما اینک در میانة تغییراتی اجتماعی مراتب قومی و مروجمستلزم سلسله
ت هایی ممکن اسدانیم بدن جمعی معترضان به چه تواندانیم چقدر رادیکال خواهد شد. ما نمینمی

 شود.اینک مشاهده میافکن از همدست یابد. اما طلیعة فراروی از یک دولتِ تفرقه
اند. آنها در ست برداشتهساز و ناسیونالیستی دمردم در مناطق مختلف ایران از تقلید و تکرار منطق دیگری

کنند. بنابراین تفرقة قومی رنگ باخته واکنش به قومی که خود را برتر بداند، متقابالً ادعای برتری نمی
ست که عملش را نه بر حسب ذاتش، بلکه بر اساس علتی است. از نگاهی اسپینوزایی، بدنی واکنشگر ا

اش با این کند و ارادهتوان توضیح داد. در عوض، بدنی کنشگر است که ضرورتی را فهم میبیرونی می
گیرد. بدن جمعی معترضان اینک ضرورتی را درک کرده است و با درک این ضرورت از فهم شکل می

قومی برای پیروزی بر -که درک شده است، ضرورت همبستگی فرا اند. ضرورتیگرایی فاصله گرفتهقوم
با موضوع اولیة  ۱۴۰۰افکن است. این درک در شعارهایی که در اعتراضات مرداد دولت سرکوبگر و تفرقه

نشین خوزستان بود که شدیدتر از راه افتاد مشاهده شد. شروع این اعتراضات در جنوب عربآبی بهبی
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بختیاری با عرب، اتحاد، »ها شعار دادند آبی بود. در شمال خوزستان، بختیارییمناطق دیگر درگیر ب
 ،اتحاد - فارس عرب، آذربایجان،»در اصفهان، « کنیمحمایتت می !خوزستان»همچنین شعارهای «. اتحاد
مختلف در تبریز سر داده شد. امری که اقوام « آذربایجان اُیاخدی، خوزیستانا دایاخدی»در تهران، « اتحاد
سرنوشتی و ضرورت اتحاد برای تغییر سرنوشت بود. اعراب خوزستان کرد درکی از همهم وصل میرا به

خشکی ارومیه داشتند و کشاورزان ها و کردهای پیرامون دریاچة روبههمان مشکل را داشتند که ترک
سیاسی را -سیستم اقتصادیتوانستند یک عالوه، آنها میها و لرهای منطقة زاگرس. بهاصفهان و بختیاری

 در پس ویرانی محیط زیست خود ببینند.
ی سرنوشتی و ضرورت همبستگی برای تغییر سرنوشت، در سال جاراین همبستگی ناشی از درک هم

دهند ار میشان ترویج شده، اینک شعها در بینها که بدبینی به مردم کرد طی دههچشمگیرتر است. ترک
 ارد شدنست(. و)آذربایجان بیدار است، پشتیبان کردستان ا« دیستانا دایاخدیآذربایجان اُیاخدی، کور»

 است.  قومی-رافهای این همبستگی به تهران و شهرهای دیگر نیز از جلوه« ژن، ژیان، ئازادی»شعار کردی 
ن در تهرا ۵۷گفتند انقالب اند. زمانی در تهران میمرکزنشینان نیز ضرورت همبستگی ملی را درک کرده

دارد. جود نواند. االن این تصور ها خود برای انقالب بعدی هم کافید تهرانیشاتفاق افتاد. تصور می
ای تگیز، همبسکمرنگ شده است. از این جهت نی« شهرستانی»عالوه، نگاه باال به پایین مرکزنشین به به

مک به در ک همبستگی ملی که های اخیرکنیم کیفیتی تازه دارد. مثالً در یکی از نمونهکه مشاهده می
مدلی و هشاهد بودیم، سطح باالیی از  ۱۳۹۸صحرا در فروردین زدگان خوزستان، لرستان و ترکمنسیل

هنوز  دوره نوردید. البته در آنهمبستگی ملی بروز یافت که مرزهای قومی و زبانی و مذهبی را درمی
شان شاهد ایهخیری ها در رویکردشینان را به حاشیهاحساسات ناسیونالیستی و نگاه از باال به پایین مرکزن
طبیعتی  زیبا و رکانینواز، معصوم، غیور و قانع با دختبودیم. در آن نگاه، پیرامونیان کشور مردمانی مهمان

 اوطلبانةدشان مرزبانی شوند که وجود دارند تا ایران زیبا و رنگارنگ شود و شغل دوم همهبکر تصور می
 میهن است. 

خوزستان علیه وضعیت پیرامونی و رابطة استعماری با دولت مرکزی قیام کرد. بنابراین،  ۱۴۰۰ر تابستان د
ای آنها را، های مرکزنشین را نیز پس زد و نگاه خیریهسلبریتی-مراتبی با فعاالن مدنی و فعالرابطة سلسله

با برکشیدن اعتراضشان به سطحی کردند، شماتت کرد. اعراب معدنی اهدا میهنگامی که به خوزستان آب
تر از همه، با رقص جمعی یزله تصویر عرب قربانی و ملتمس جویانه، و دیدنیسیاسی، با شعارهای مبارزه

ای که در شعارهای اعراب خوزستان برجسته بود، نه آویختن به هویت قومی بلکه . نکتهندرا معیوب کرد
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بالروح، بالدم، نفدیک یا »انگیز اظهار شد: این شعار شگفت دفاع از زندگی و محیط زیست بود که مثالً در
)با روح، با خون، فدایت ای کارون(. رزم سیاسی اعراب خوزستان برای آب، خاک و زندگی « کارون

خوزستان آن  ۱۴۰۰افکن شد. در های دیگر طنینآموز بود و بالفاصله در استانبرای همة ما درس
 ۱۴۰۱راه انداخت و در سال ندة بزرگ اعتراضات سراسری را بهدهدندة کوچک بود که چرخچرخ

 کردستان چنین نقشی را ایفا کرد.
صور تل را توان همبستگی بدیاما نظم امور در کشوری دیگرگون چگونه خواهد بود؟ با چه مفاهیمی می

همانی یا یناساً ااس همانی را بگیرد. چرا کهباید جای این« تفاوت درونی»تعبیر دلوز، کرد؟ در اینجا، به
ها ارجاع همانی به ذاتی پایدار در پس تفاوتیابد. این( توسط تفاوت تقویم میidentityهویت )

شود. پس در یعنوان امری ثانوی تولید مها، بهای از تفاوتدهد، بلکه خود توسط تفاوت، و در شبکهنمی
ی مبستگهد. وحدت پیشینی نیز کنار رفته و شونشوند، بلکه تصدیق میها سرکوب نمینظم جدید تفاوت

د؛ قرار کرطه برگیرد. برای این اتحاد باید کار کرد؛ باید رابها شکل میطور پسینی میان تکینگیفقط به
تجربه  های یکدیگر رامایههای جمعی ساخت؛ به تولید مفاهیم مشترک رسید. باید حالآزمونگر شد؛ بدن

شدن را تجربه شدن، یا دیگریشدن، بلوچشدن، ترکمنشدن، عربرکشدن، کردشدن، تکرد؛ یعنی زن
رود یشود و به هوا مها دود میشدن را تجربه کرد. در عین حال، آنچه در این شدنکرد. باید اقلیت

 های قومی و هر هویت دیگری است.هویت
تیجة نت که ی اجتماعی اسمثابه نسبتاندیشید که کمونیسم تالش برای امحای سرمایه بهمارکس چنین می

ة رزة طبقل مبادار، خواهد شد. بنابراین، هدف بالفعآن محوشدن طرفین این نسبت، یعنی کارگر و سرمایه
نان و زارزة کارگر محو طبقة کارگر است، نه پروراندن هویت پرولتریایی. به همین سیاق، روزی که مب

رک، رد، تمو ستم قومی به نتیجه برسد، زن،  مردان علیه تبعیض و ستم جنسیتی و اقوام علیه تبعیض
 هایی سخت دود شده و به هوا خواهند رفت.مثابه هویتفارس و غیره به
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