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 1.وکم، همه بااطلاعیمهای گذشته در خوزستان اتفاق افتاد، بیشچه طی هفتهاز آن

واند با تی خبری، که از منظر تحلیلی است که میبنابراین پرداختن به آن، نه از جنبه

 . اهمیت باشد

 : کنمفرض بحث را آغاز میبا چند پیش

های انباشت شده اول، کمبود و نبود آب محرکی بود روانی که به انفجار نارضایی

شود که فضای مساعد ای بهره گرفته اجازه داد از فرصت سیاسی. مشروعیت بخشید

های پیمانکاری صنایع نفت و گاز و بعد از تحریم انتخابات، اعتصاب کارگران شرکت

 .ها، برای بسیج موفق فراهم ساخته بودپتروشیمی، و اعتراضات به قطع برق و خاموشی

 .تری ریشه داشتهای عمیقاما، اعتراضات در نارضایی

، نخست این مردم فرودست عرب های اعتراضی اخیر خوزستاندوم، در خیزش

داران و کشاورزان، دام. بودند که به صحنه آمدند و چاشنی انفجاری را کشیدند

ماهیگیرانِ ساکن شهرهای کوچک مناطق کشاورزی بودند که پیش از همه برخاستند 

ها را در پشت سر خود ی شهردست عرب حاشیهی تهیزدنی تودهو در چشم برهم

 . را به حرکت فراخواندندیافتند و دیگران 

نشین خوزستان، تاریخی نسبتأ های اعتراضی مردمی در مناطق عربسوم، خیزش

هایی بود که ی اعتراضات و خیزشرخ داد دنباله ۰۰۱۱چه در تیرماه آن. طولانی دارد

 :ی گذشته تا امروز، در این استان، ادامه داشته استاز چهار دهه

علیه ستم ملی و برای برابری حقوقی به صحنه آمدند، اما، با گلوله  ۸۵خرداد  -

 پاسخ گرفتند؛ 

های ی زمین، کشاورزان عرب ساکن شرق کارون علیه مصادره۳۷تابستان  -

در سکوت خبری، کشته و زخمی دادند و به زندان رفتند و . شان شورش کردندزراعی

 .شان درآورده شدرشان از چنگشکر داروندای نیبه نام طرح توسعه

                                                      
1
 ی کریتیک با موضوع خوزستان دردر وبینار نشریه( هاییو افزوده با ویرایش)شده متن سخنرانی ارائه 

 .ی اقتصاد سیاسی به تاریخ چهارشنبه بیستم مردادماهآینه



 

 
 

 اردشیر مهرداد 3

های کارون و بهمنشیر خشمگین ، در آبادان علیه شور شدن آب رودخانه۳۷تیرماه  -

بازداشتی بر جای ماند، و  ۰۱۱تا  ۷۱۱زخمی و  ۸۱کشته،  ۵. ها ریختندبه خیابان

 شان همچنان شور ماند؛هایی که آبرودخانه

فروش اهوازی رسید، بیکارانی که تنها ، نوبت به اعتراض هزاران دست۵۷آبان  -

همان کشاورزان عربِ . )شان را مأموران شهرداری برچیده بودندی کسب معاشوسیله

شکر مصادره ی کشت نیهای آنها توسط دولت برای توسعهدو سوی کارون، که زمین

 (.شده بود و به شهرها پناه آورده بودند

د در اهواز، ماهشهر، حمیدیه، در ، شورش و تظاهرات خونین بو۵۰فروردین  -

مردم عرب علیه تبعیض و به . ی منسوب به ابطحی، رئیس دفتر خاتمیاعتراض به نامه

خ پاس. ها ریختندسازی قومی بیش از یک هفته به خیابانشدگی و پاکحاشیه رانده

 .رحمانه بود و کشته و زخمی و زندانی بسیارسرکوب بی

ها اعتراض و خیزش کوچک و بزرگ دیگر، که و ده هاها اضافه کنیم دهبه این

ای به جنبش درآورد؛ از ملاشیه تا غیزانیه، فرودستان و محرومان عرب را هر روز در نقطه

 .و از الهایی تا دغاغله و زرگان

چه در در خوزستان رخ داد، در یک وجه مهم، با آن ۰۰۱۱چه در تیر ماه اما، آن

در این ماه، حرکتی آغاز شد که از انزوای : ت متفاوت بودی گذشته رخ داده اسچند دهه

های پیشین عبور کرد؛ در پیوند و همبستگی جغرافیایی و اجتماعی بسیاری حرکت

های سراسری؛ آوایی داشت که پژواکش تا ها و حرکتنزدیکی شکل گرفت با خیزش

خیزشی بدانیم که  را در امتداد موجای بود که اگر آنرفت؛ گونههای کشور میدوردست

 .ایمبرخاسته بود، راه خطایی نرفته ۷۹ماه از دی

 : حاضر، کوشش خواهم کرد، به دو پرسش کلیدی پاسخ دهم بحث در

هایی که به اعتراضات اخیر مردم فرودست عرب های عمیق نارضاییکه ریشهاول این

 منجر شد، کدام است؟

هرهای کوچک و مناطق که چه عاملی سبب شد، خیزشی که از شدومی این

ای های حاشیهسرعت به شهرها، و مشخصاً سکونتگاهروستایی آغاز شده بود، به

به عبارتی چه چیز سبب شد، جغرافیای شورش از )نشین گسترش پیدا کند؟ عرب
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تداد آباد و آخر اسفالت امحمیدیه و بستان و شادگان عبور کند و تا لشکرآباد و شیلنگ

 (پیدا کند؟

 

 های اعتراضاتریشه
 : شودهای اخیر عموماً چند دسته پاسخ داده مییابی خیزشدر ریشه

هایی که این اعتراضات را به رشد ناسیونالیسم قومی نسبت پاسخ یا پاسخ -

. خواهانه، یا حتی به تحریکات خارجدهند؛ به گسترش و نفوذ تمایلات جداییمی

ارس هم در تحلیل نهایی در همین شووینیسم ف. ها عموماً بر این نظرندحکومتی

 (ی آب را هم انکار نکنندحتی اگر نارضایی از مسأله)ماند چارچوب محدود می

 .هایی که بر نابرابری و ستم ملی تأکید دارندپاسخ -

 .محیطی تمرکز دارندهایی که بر بحران زیستپاسخ -

 : رأی نیستمها هممن با این پاسخ

های مردم عرب، نظیر اعتراضات دیگر اقوام و ملیتدرست است که اعتراضات ( ۰

کند، اما، لزومًا به معنی نفوذ و گسترش غیرفارس، غالبًا بیان قومی یا ملی پیدا می

 .ایدئولوژی برتری قومی یا ناسیونالیسم قومی نیست

ای بار ذهنی برخوردار و دانیم که اگر در این حرکت، در آغاز نیز از درجهبعلاوه، می

ی آن در تداوم و طح نازلی از سازماندهی و هدایت همراه بود، اما، نیروی محرکهبا س

صورت خودجوش عمل های تلخ عینی تغذیه و کاملاً بهگسترش، مستقیماً از واقعیت

 . کردمی

ملیتی و نگاه امنیتی  -محیطی، نابرابری قومی درست است که بحران زیست( ۲

ی خود، سهمی دارند در انباشت هر یک به نوبهی ملی، نظام حاکم نسبت به مسأله

رده، ای چنین گستی اجتماعیها، اما، به گمان من، برای توضیح حرکتی با پایهنارضایی

تنهایی ای چنین پایدار، قدرت فراگیری و برانگیزندگی تا این درجه بالا، بهنیروی محرکه

 . کافی نیست

 وجوهایی جستخوزستان را باید در نارضاییی اعتراضات اخیر به باور من، ریشه

را به اجرا در امدن دو دسته برنامه و سیاست برای مردم این های آنکرد که زمینه
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بار آورد و ستم طبقاتی را با ستم ، به(و بیش از همه برای مردم عرب این استان)استان، 

ان ه فروپاشی شتابهایی که بها و سیاستبرنامه. محیطی درآمیختقومی و ستم زیست

خرابی زحمتکشان عرب روستاها و شهرهای کوچک، و سلب جوامع بومی استان، خانه

 .های گسترده منجر شدمالکیت

سازندگی و تعدیل »های اقتصادی که تحت عنوان ها و سیاستی اول، برنامهدسته

 مهای بعدی ههاشمی رفسنجانی به اجرا گذاشته شد و دولتتوسط دولت« اقتصادی

 ها را ادامه دادند؛آن

و خصوصاً )های امنیتی جمهوری اسلامی بود ها و سیاستی دوم، برنامهو دسته

که از بدو استقرار این نظام به اجرا درآمده ( ی ملیرویکرد امنیتی آن نسبت به مسأله

 . بود

 

 یک
خرابی تولیدکنندگان های سنتی تولید و خانهروشن است که فروپاشی شیوه

به  هایاز سال)مستقیم از بیش از نیم قرن پیش، و با آهنگی تدریجی، اغاز شده بود 

به  منحصرو روشن است، که این فرایند (. ی اصلاحات ارضیاجرا درآمدن برنامه

 .خوزستان نبود و در سراسر ایران به درجات شاهد آن بودیم

های اقتصادی حکومت هم ری در سیاستترین تغییبه عبارت دیگر، حتی اگر کم

تقیم ی مسخرابی تولیدکنندهی مناسبات کالایی ملازم بود با خانهداد، توسعهرخ نمی

هجوم مناسبات کالایی . خواه عرب باشد، یا فارس و کرد و ترک( بخوان دهقانان خرد)

ی خرد، تولیدکننده. اش، از پا درآیدکافی بود که دیر یا زود او، همراه با اقتصاد معیشتی

ی کافی برای تولید کالایی کوتاه است، و هم ناتوان از پایداری در هم دستش از سرمایه

د را های تولیبازار شدیداً رقابتی، و ناتوان از فروش محصولات خود به قیمتی که هزینه

  .ورداش فراهم آی زندگی بخور و نمیری برای خود او و خانوادهتأمین کند و امکان ادامه

  !برای خوزستان همین یک نمونه کافی است !خرما: راه دوری نرویم

دار اهل قصبه یا حفار تا چه اندازه قادر است معیشت خانوار محصول خرمای یک باغ

کند و درآمد تن خرما تولید می ۷تا  ۲طور متوسط سالانه او را تأمین کند؟ وقتی، به
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اد ی امدتر از مبلغی است که کمیتهحتی کم هااش در بسیاری از سالمتوسط ماهیانه

ت دار تا چه زمانی قادر اسکند؟ این نخلبگیران تصویب میو بهزیستی برای مستمری

 کنند بایستد و دست از مزرعهدر مقابل مشکلات ریز و درشتی که گریبانش را رها نمی

خرمای  های سالبه فرض که آب شور نشود، به فرض که همه)و باغ خود نکشد؟ 

ه او گاه بهیچ... یک تولید کند، به فرض که یک بیماری، یک توفان، یک سیل،درجه

 !(آسیبی نرساند

این فرایند، اما از نزدیک به سه دهه پیش تا امروز آهنگ دیگری یافت، و به یک 

زمانی که خوزستان بلافاصله بعد از جنگ تبدیل شد . انتقال ساختاری پرشتاب انجامید

. وردر کش« نوسازی»ی تعدیل اقتصادی و جغرافیای نخست به اجرا گذاشتن برنامهبه 

 های بازسازی اقتصادیی اجرای برنامهترین منطقهعنوان مناسبزمانی که این استان به

ترین منطقه برای پیاده شدن مدلی از توسعه در واقع، مناسب. دولت مرکزی انتخاب شد

ی ی آمرانههارترین اشکال توسعهنبود جز یکی ازترین خطوط، چیزی در کلیکه، 

های عمومی آن بردگی کار و تاراج منابع طبیعی و دارایی جوهرمدلی که . داریسرمایه

های اش، تأمین منافع الیگارشی نوظهور و پاسخ دادن به اولویتبود؛ جهت عمومی

ساختارهای های تولید و ی شیوهتخریب همه آمدشو پیاقتصادی و نظامی آن، 

خرابی زحمتکشان روستایی و پرولتریزه شدن تولیدکنندگان اجتماعی سنتی بود و خانه

 . مستقیم

 

 دو
چه سبب شد خوزستان به جغرافیای نخست اجرای این مدل تبدیل شود، منابع آن

نفت، آب، اراضی حاصلخیز، و در کنار آن، . عظیم و سرشار طبیعی موجود در آن بود

ای که خوزستان را مجموعه... های ارتباطی، وق، بنادر مهم، و زیرساختهای برنیروگاه

  : ؛ با دو نقش کلیدی«نوسازی»ی ی برنامهگاه مهم همهتبدیل کرد به تکیه

ی مناسب برای گسترش شتابان کشاورزی صنعتی، و استقرار عنوان منطقهبه -اول 

نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و های صنایع های بزرگ صنعتی؛ خصوصاً در حوزهبنگاه

 . فولاد
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  .ها در نقاط دیگر کشورها و برنامهای برای به اجرا درآمدن سایر طرحپشتوانه -دوم 

که هر سدی را « های ملیطرح»ضمانت اجرایی هم سپرده شد به اهرم قانونی 

 . ها از میان برداردها و سلب مالکیتدربرابر حصارکشی

  

 سه
های عمومی بود و سلب ها مستلزم حصارکشی منابع و داراییاجرای این طرح

 : توان فهرست کردهایی از آنها را مینمونه: های گستردهمالکیت

هزار هکتار از بهترین اراضی متعلق  ۰۲۱شکر ایجاب کرد بیش از ی نیطرح توسعه

د، شان بیرون کشیده شوی کارون از چنگبه کشاورزان منطقه در دو سوی رودخانه

هزار هکتار برای شرکت نورد  ۲۳هزار هکتار برای اجرای طرح شیلات، و  ۲۸طور، همین

کارون، و هزاران هکتار برای مجتمع فولاد اهواز، و هزاران هکتار دیگر برای ساخت 

 -در بخش باوی )و رامین ( ی دارخویندر منطقه)شهر هایی چون شیرینشهرک

 (. مرکزیت ملاثانی

 :و

ی اراضی کشاورزی آبادی، با همه ۲۰ایجاب کرد  ۷گیری کارون آباحداث سد و 

 . هزار نفر از هستی ساقط شوند ۰۸آن به زیر آب برود و جمعیتی بالغ بر 

هزاران هکتار از اراضی کشاورزی دیگر را به : ها سدّ کوچک و بزرگ دیگراحداث ده

 . خراب شوندزیر آب ببرد و هزاران کشاورز دیگر خانه

به تأکید نیست که آنجا که به نام خرید زمین از کشاورزان قرار شود چوب  نیازی

در یک معامله وقتی . حراج زده شود به داروندار کشاورز، کار شاقی در پیش نخواهد بود

 های بزرگی بنگاهشدهپایی باشد و خریدار دلالان مارخورده افعیفروشنده دهقان خرده

اری و پرداخت به سود کدام طرف خواهد بود و ی قیمت گذدولتی و خصوصی، نحوه

گونه میان گونه تعریف خواهد شد و قانون بازار چهآزادی و برابری در محیط مبادله چه

 انها حکم خواهد کرد؟ 

کاری و بازی با اسکناس کاری بر نیامد، دست مرئی البته اگر مقاومتی بود و از فریب

 .کرات در آمدگونه که بههمان. کندرا تمام میآید و سرنیزه کار از آستین بیرون می
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 چهار
های ها؛ پروژهدر همین حال اجرای طرح احداث سدها و انتقال آب به سایر استان

شکر، و صنایع فولاد و نورد، منجر شد به نفت و گاز و پتروشیمی، مزارع متعدد نی

ن شور شدن و محیطی و عوارضی چوفروریزی اکوسیستم منطقه و بحران حاد زیست

به وسعت چهارصد هزار هکتار و ششمین تالاب ( فلاحیه)تالاب شادگان آلوده شدن 

، بخشی (هورالهویزه)های بزرگی از تالاب هورالعظیم بزرگ جهان، خشک شدن بخش

 . ی کرخهبه سبب استخراج نفت و بخشی به دلیل کاهش ورودی آب رودخانه

کرخه نور، کاهش شدید آب زراعی خشک شدن رود کارون، افت شدید دبی آب 

ی کارون، قطع کامل های زراعی منطقه، شور شدن آب رودخانهها هزار هکنار زمینده

آب آشامیدنی صدها روستای اطراف شادگان، دشت آزادگان و مناطق دیگر پایین آمدن 

راج به حتلف شدن و ها اصله نخل، سطح کشت محصولات سنتی، خشک شدن میلیون

 ... گیران، کوچ پرندگان وهای روستاییان، مرگ ماهیان و مرگ ماهیرفتن دام

ها و ریزگردها چه از دست رفته بود، با سیلی آنو در نهایت، جایگزین شدن همه

 ...و تشنگی و

 ی توسعه و نوسازی با بیرون کشیدنتوان گفت اجرای برنامهترین کلام میدر فشرده

 ملی را در تاریخ -ترین سلب مالکیت قومی بزرگ زمین و آب از زیر پای کشاورز عرب

ی منابع و همراه آن، نابودی همه. داری در ایران رقم زدی مناسبات سرمایهتوسعه

دار گیر و باغدار و ماهیمعیشت و کار مردم بومی، و کوتاه شدن دست کشاورز و دام

  .روستایی مردم عربو فروپاشی بسیاری از جوامع  عرب از وسایل تولید و بازتولید،

 

 

 ی ملینگاه امنیتی به خوزستان و به مسأله
دانیم که خوزستان علاوه بر دارا بودن جایگاه استراتژیک اقتصادی، برای نظام می

امری که سبب شده، علاوه بر . حاکم از اهمیت امنیتی بسیار بالایی نیز برخوردار است

میلیتاریزه کردن نسبی حیات سیاسی و اجتماعی این استان، نگاه عمومی امنیتی نسبت 
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ی های چندگانهی ملی نیز جهت خاصی پیدا کند، و در میان اقوام و ملیتبه مسأله

 . ساکن در آن، مقدم بر همه مردم عرب هدف قرار بگیرند

نیز راز آشکاری است که یکی از ارکان استراتژی امنیتی در این راستا، تغییر ترکیب 

رویکردی که همراه . داوطلبانه یا اجباری هایملی جمعیت بوده است و جابجایی -قومی 

 . خرابیهای سلب مالکیت و خانهترین شیوهبوده است با خشن

ه ک)ر اسناد محرمانه نیاز باشد، که به ردپایی ددر اثبات این واقعیت بیش از آن

ی ی کافها و اقدامات حاکمیت به اندازهسیاست( وفور در دسترس نباشدممکن است به

آن  آمدهایساله و پیچه با استفاده از فرصتی که جنگ هشتخصوصآ آن. گویا هستند

 . فراهم ساخت

. راهم آوردفبی تردید، در پیاده کردن این نگاه امنیتی جنگ یک فرصت استثنایی 

داران عرب ساکن عنوان یک دست مرئی، در کوچ اجباری کشاورزان و دامجنگ به

ی مناطقی که به اشغال ارتش عراق درآمده بود و یا در تیررس و همه)مناطق مرزی 

، دخالت مستقیم داشته و سبب شده که جمعیت (های طرفین قرار گرفتتوپخانه

 . بازتولید طبیعی خویش کنده شوندهای روستایی این مناطق از محیط

گذاری های مینبعد از جنگ نیز، برخی از عوارض ناشی از آن، نظیر وجود زمین

های ویران شده، کشیهای سوخته، زهشده، هزاران هکتار مزارع، کشتزارها و نخلستان

 زار، به صورت مانعی بوده است بر سر راه بازگشت بخشیهای تبدیل شده به شورهزمین

ی مساعدی فراهم ساخت اولًا شان و زمینههای سکونت و زندگی پیشیناز آنان به محل

هایشان، و برپایی یک کریدور امنیتی در طول مرز غربی، و یک ی زمینبرای مصادره

آمایش »رشته تأسیسات نظامی در این مسیر؛ ثانیأ برای به اجرا درآوردن طرح 

به تصویب رسیده، و تغییر بافت جمعیتی استان  که در بالاترین مراجع نظام« سرزمین

 .خوزستان از نکات محوری آن بوده است

 : با استفاده از فرصت جنگ بود که

« رانایثارگ»ی جفیر و مشداخ به بیش از سیصد هزار هکتار اراضی کشاورزی منطقه

 واگذار شد؛ « متدین فارس»غیر بومی و مهاجر 
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شش هزار هکتار اراضی نوار مرزی شمال شهر شوش برای اسکان اهالی شمال و 

 شمال شرق تخصیص یافت؛ 

 .ی صلبوخ را سپاه پاسداران در اختیار گرفتمناطق بزرگی از جزیره

ی آزاد اروند به اجرا گذاشته شد و تصرف اراضی کشاورزی و طرح ایجاد منطقه

 تر مربع در دستورکار قرار گرفتکیلوم ۰۹۸ای به وسعت باغات در منطقه

ی مناطق مرزی راه گذاری شدهو نیز، با رها کردن هزاران هکتار از اراضی مین

دیک در گزارشی آمده حتی تا نز. )شان بسته شدهای پیشینبازگشت آنان به سکونتگاه

عنوان هزار نفر مردم عرب خوزستان همچنان به ۰۸به دو دهه بعد از پایان جنگ، 

جنگی در شهرک بهشتی مشهد، در انتظار بازگشت به خانه، زندگی زندگی  مهاجر

 .(کردندمی

های فرودستان عرب در مناطق روستایی ی عینی نارضاییدر کلامی فشرده، ریشه

های امنیتی های اقتصادی و سیاستهای کوچک را باید در جمع جبری برنامهو شهر

 ها بر سلب مالکیتی آنهایی که شالودهمهها و برناسیاست. حکومت در خوزستان یافت

از دهقانان فرودست، حصارکشی منابع عمومی، کسب سود فوری و نامحدود، و 

خواری نهاده شده است و جوهر آنها خدمت به بقای نظام و تأمین منافع الیگارشی رانت

 حساب وکشی و غارتگری و چپاول بیشان مستلزم تشدید بهرهبوده است، و تحقق

ها نسبت به ظرفیت اکولوژیکی سرزمین روشن است که این سیاست. وقفهسرکوب بی

ناست؛ اعتاعتناست؛ نسبت به حق حیات و شرایط زیست انسان و حیوان و نبات بیبی

 . اعتناو نسبت به معیشت و سلامت ساکنان بی

ها نیز فروپاشی جوامع بومی بوده است، و حاصل مستقیم به اجرا درآمدن آن

خرابی دهقانان و زحمتکشان، و کوتاه شدن آنها از وسایل تولید و بازتولید و کوچ انهخ

 . انبوه آنان به شهرها

 

 مهاجرت
های روزافزونی از ی گذشته، بخشبر بستر چنین شرایطی، در طول سه دهه

هایشان، ی عرب، برای تأمین معیشت خود و خانوادهزحمتکشان هستی از دست داده
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ترک روستاها شدند و مهاجرت به شهرها، جایی که بتوانند نیروی کارشان را ناگزیر از 

 . به فروش گذارند

های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، در جغرافیایی که براساس آخرین داده

که به طور )بوده است،  ۰۷۷۸تا  ۰۷۷۱ی ترین استان در ایران طی دورهمهاجرفرست

، شاهد امواج (اندها مهاجرت کردهآنجا به سایر استانهزار نفر از مردم  ۵۰1۵خالص 

چ کو: جایی بزرگ جمعیتها به شهرها و جابهایم از روستاهایی بودهتر مهاجرتسنگین

 .هابزرگ روستاییان فقیر به شهر

برای درک ابعاد این مهاجرت کافی است توجه کنیم که براساس نتایج سرشماری 

 :۰۷۷۸عمومی نفوس و مسکن سال 

 ۰1۲۰ی جمعیت در کل کشور متوسط رشد سالانه ۰۷۷۸تا  ۰۷۷۱ی طی دوره 

درصد  -۱1۹۵درصد و در نواحی روستایی  ۰1۷۳درصد، در نواحی شهری کل کشور 

درصد  ۱1۳۵ی جمعیت در مقایسه، در استان خوزستان متوسط رشد سالانه. بوده است

درضد  ۰1۷۳ی جمعیت شهری سالانه، متوسط رشد (تر از کل کشورمراتب کمرشدی به)

یعنی نزدیک )در صد بوده است  -۲1۰۰و نرخ رشد جمعیت روستایی ( برابر با کل کشور)

همچنین توجه به شمار روستاهای خالی از سکنه، ابعاد (. به چهار برابر کل کشور

 .دهدبیشتری از این وضعیت بحرانی را نشان می

آبادی و روستا در سطح استان خالی ( ۹۰۱)،  ۳۸ - ۹۸های ی سالفقط در فاصله

در این دوره، . اندطور کامل نابود شدههای اقتصادی بهعنوان موجودیتاز سکنه و به

خش ب. اندها با افت شدید جمعیت روبرو بودهشمار بسیار بیشتری از روستاها و آبادی

الهابی، سویه،  نشینی چون دشت آزادگان، شعیبیه،ها، در مناطق عرباعظم این آبادی

 . اندشوش، کوت عبدالله، و شادگان قرار گرفته

آبادی بود که از آن میان  ۹۰۰۷استان خوزستان در مجموع دارای  ۰۷۷۱در سال 

 . ی موسمی بوده استآبادی خالی از سکنه ۸۷۱ی دایمی و آبادی خالی از سکنه ۲۰۰۵

 ی از کل جمعیت شاغلیا نگاه کنیم به تغییرات در سهم اشتغال در بخش کشاورز

 :در استان
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 ۰۲۱هزار نفر به  ۰۲۷، از ۳۸ -۸۸ی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی در دوره

 ۳۷۱هزار نفر به  ۰۹۷ای که کل جمعیت شاغل در استان از هزار کاهش یافته، در دوره

درصد  ۲۸به عبارت دیگر، سهم شاغلان در بخش کشاورزی از . )هزار افزایش یافته است

 (. درصد کاهش یافته است ۰۷ به حدود

 در منطقه  عوامل گسترش خیزش
چه عاملی سبب شد خیزشی که از شهرهای کوچک و مناطق روستایی آغاز شده 

نشین گسترش پیدا ای عربهای حاشیهسرعت به شهرها و مشخصأ سکونتگاهبود، به

 کند؟

رب را از هستی هایی که کشاورز عها و سیاستهمان برنامه: پاسخ کوتاه این است

ها و ساقط کرد و دستش را از وسایل تولید و بازتولید کوتاه ساخت؛ همان برنامه

اش زمان محکوموجوی کار به شهر کوچ داد، همهایی که او را شتابان در جستسیاست

نشینی؛ او را محکوم کرد به اسارت در مدار دستی، و به حاشیهکرد به بیکاری، به تهی

ها و اش بازتولید شود؛ همان برنامهاش، به هیأتی دیگر، در آیندهشتهای که گذبسته

هایی که موجب شدند محرومیت، ستم و فلاکت بازتولید شود، اما، این بار در سیاست

های اشتغال، درآمد و مسکن به به گمان من نگاهی به شاخص. اششدهشکل شهری

 . ی کافی گویا استاندازه

خراب شده، به سودای یافتن کار به بازار کار شهر عرب خانهدهقان عرب : اشتغال

 پناه آورده، اما کدام بازار کار؟

بازاری که اشباع است از بیکاران، متوسط نرخ بیکاری در آن بالاتر است از میانگین  -

 . کشور

ی نیروی کار، در قیاس با بازار کار سراسر های عمدهبازاری که به اعتبار شاخص -

 . تر استمراتب بحرانیدارای وضعیتی بهکشور، 

نرخ اشتغال ( ۰۰۱۱بهار )براساس آخرین طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران 

نرخ اشتغال ناقص در کل . درصد است ۵۹1۷درصد اما در خوزستان  ۷۰1۲در کل کشور 

سال  ۲۰تا  ۰۸نرخ بیکاری جوانان . درصد است ۰۷1۲درصد و در خوزستان  ۷1۵کشور 
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ها ساله ۷۸تا ۰۵درصد و نرخ بیکاری  ۷۸1۳درصد و در خوزستان  ۲۲1۰در کل کشور 

 . درصد است ۲۰1۰درصد و در خوزستان  ۰۸1۹در کل کشور 

ها و مناطق با خصوصأ در شهر. بازاری که اشباع است از نیروی کار غیر ماهر -

 اکثریت عرب

 ۲۷نفر متقاضی رسمی کار،  ۰۲۹هزار و  ۷۸ی فرماندار خرمشهر از مجموع گفتهبه

 . باشندنفر فاقد هرگونه مهارتی می ۲۰۷هزار و 

ترین ، بزرگ(که من آماری در دست دارم ۳۸لااقل تا سال )بازاری که در آن دولت  -

های اشتغال، برای متقاضی کار عرب، علاوه یعنی در بخش بزرگی از فرصت. کارفرماست

 . های عقیدتی نیز تعبیه شده استلترهای امنیتی در گزینش، فیبر فیلتر

بگیران بخش نسبت مزد و حقوق ۳۸تا  ۸۸های ی سالمطابق آمار رسمی در فاصله

به . درصد کاهش یافته است ۰۹درصد کل جمعیت شاغل به  ۷۱خصوصی از تقریباً 

ت و های امنیتی اسکنیم که تحت کنترل سیاستبیان دیگر، از بازار کاری صحبت می

ارگماری کملیتی استان، در پی به -ای حاکم بر آن با هدف تغییر بافت قومی هسیاست

ویژه ی صنایع بزرگ؛ بهنیروی کار غیرعرب است و کاستن از سهم کارگران عرب در همه

 شکر، در صنایع نفت، گاز ، فولاد، نورد و حتی نی

 .بازاری که در آن مهارت، زبان و سواد حاکم است - 

 .ترین حقوق کار در آن خبری نیستابتدایی بازاری که از -

 . اعتراض جرم استو بازاری که حق تشکل وجود ندارد و  -

وضوح، در تقابل است با محدودیت و های این بازار، بهجمع جبری شاخص

های کارگر مهاجر عربی که از روستا به شهر آمده و در جستجوی کار است؛ ناتوانی

ن ی اصلی آی بسیار ناچیزی دارد، و بدنهت و مهارت بهرهکارگری که از سواد، تحصیلا

 با سّد فرهنگ و زبان روبرو است،

در این بازار، برای این نیروی کار، منهای رسوب کردن در اردوی : کهنتیجه این

وقت است و کارگری شود پیوستن به صف کارگران پارهچه عرضه میبیکاران، آن

روها و دستفروشی، و بردن به پیادهخدمتکاری و پناهروزمزدی، و نهایتأ مسافرکشی و 

 . ها هم میسر نشد، زباله گردیاگر این
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خوزستان بالاترین شمار دستفروشان کشور را : گویدی اهواز در مجلس مینماینده

رود به جایی که از عرب متقاضی گزارش دیگری درست می. در خود جای داده است

در شهرهای آبادان و خرمشهر قریب « اشتغال کاذب»مار ش: نویسدکار لبریز است و می

 . هزار نفر است ۲۱

قدر که انهم: تر استتر و دارای تحصیلاتی بالا، البته، روشنتکلیف متقاضیان جوان

تری دارند برای یافتن کار، شانس بیشتری دارند برای متوقف شدن پشت شانس کم

طور متوسط از هر دو شوند که بهافزوده می تنها به جمعیتیاینان نه. درهای بازار کار

شان د، نام عربیشونفر یکی بیکار است، بلکه وقتی از فیلتر امنیتی گزینش عبور داده می

 . صلاحیت بخورددرنگ مهر عدمی تقاضای کار آنان بیشود روی برگهسبب می

یابی دست. های برابر شغلی افسانه استکه در چنین بازار کاری، فرصتحاصل این

چه نآ. به یک شغل رسمی، دائمی، برخوردار از بیمه و مزایای دیگر تقریبأ معجزه است

ه در قومی است، ک -مراتب ملیتی در واقعیت بر چنین بازاری حاکم است، نوعی سلسله

ترین شود، با پاییناش تبعید میآن، کارگر عرب با خشونت به انتهای تاریک و رسوبی

 . دستمزدسطح از درآمد و 

کافی است نگاهی بیندازیم به نرخ بیکاری در شهرهایی چون آبادان و خرمشهر، با 

های درصد بسیار بالایی از جمعیت عرب، خصوصا بعد از تغییر بافت جمعیتی در سال

های بیکاری در کشور را داراست، در استانی که یکی از بالاترین نرخ. جنگ و پس از آن

 .شهر، نزدیک به دو برابر متوسط نرخ استان استنرخ بیکاری در این دو 

ترین باشد، روشن است، کارگری که جایگاهش در ساختار اشتغال پایین :درآمد

اش حال، در استانی که رتبه. بندی درآمدتواند جایگاه بهتری داشته باشد در طبقهنمی

 هایمطابق دادههای کشور، دومین است، و به لحاظ شمار جمعیت فقیر، در میان استان

درصد  ۳۸تر است از ، درآمد متوسط سرانه در آن، کم۰۷۵۲ی سال آمارگیری نمونه

تواند درصد متوسط استان تهران، چه سرنوشتی می ۸۱میانگین کشور و نزدیک به 

 . ترین اشکال فقر و محرومیتداشته باشد جز دچار شدن به حاد

ی ، جمع درآمد متوسط یک خانواده۰۷۵۲ی سال های آمارگیری نمونهمطابق داده

 ۰۲این درامد در سطح کشور . هزار ریال است ۹۱۱میلیون و  ۷۳. نمونه در خوزستان

گفتنی است آن زمان بعد . میلیون ریال است ۸۲هزار ریال و در تهران  ۲۱۱میلیون و 
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نی یع. نفر بود ۷1۵۳نفر و در تهران  ۰1۰نفر، در سطح کشور  ۸1۷۵خانوار در خوزستان 

هزار  ۸۰۱میلیون و  ۷میلیون ریال، در سطح کشور حدود  ۳درآمد سرانه در خوزستان 

 . میلیون ریال بود ۰۷1۰ریال و در تهران 

ت بگیران تحبراساس نتایج همین آمارگیری، از کل جمعیت استان شمار مستمری

 !ر یکینف ۵هزار نفر است؛ تقریباً از هر  ۸۷۳پوشش خدمات تأمین اجتماعی، بالغ بر 

ی توزیع ملیتی و قومی فقر در استان آمار و ارقامی در ی نحوههر چند درباره

ها، از کنم، بعضی گزارش، اما فکر می(ام بیابمیا لااقل من نتوانسته)دسترس نیست، 

ای تصویر روشنی به دست دهد از شهرهایی با اکثریت جمعیت عرب، بتواند تا اندازه

ملیتی فقر در  -ی توزیع قومی نشین و نحوهنقاط عربمیزان فقر و محرومیت در 

 :هامطابق این گزارش. خوزستان

یک سوم جمعیت شادگان رسمأ فقیر و تهیدست شناخته شده و زیر پوشش  -

 .ی امداد و بهزیستی استکمیته

 در. )ی امداد و بهزیستی هستنددرصد جمعیت خرمشهر زیر پوشش کمیته ۳۱ -

آنها توان . نفر دانش اموز این شهر در مدرسه ثبت نام نکردند ۰۰۱۱حدود  ۰۷۳۹سال 

میلیون تومان  ۰۱نفر با  ۰۰۱۱تمام نیاز این . خرید روپوش و کتاب و دفتر را نداشتند

استاندار استان در آن زمان گفته بود در شهری مانند آبادان شمار (. شدتأمین می

پوشش چهار استان بزرگ  جویان تحت پوشش بهزیستی دو برابر جمعیت تحتمدد

 .کشور بود

 

پرولتاریای مهاجر بیکار و فقیر عرب، یافتن سرپناه یعنی پناه بردن به برای : مسکن

ی آن برای بیکار و کارگر های دور، یعنی سکونت در مناطقی که هزینهها و حومهحاشیه

نشینی یعنی اما در عین حال حاشیه. تر باشدتحملبا مزد پایین و درآمد اندک قابل

سکونت در مکانی که برق نیست، آب اشامیدنی نیست، جاده نیست، مدرسه نیست، 

 برای او اضافه کردن بُعد چهارمی به! بیمارستان نیست، فقط نیست و نیست و نیست

 . ناپذیر استفروشی، چارهمثلث بیکاری، فقر و دست
 :گیرمآمار و ارقام را به مدد می
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میلیون نفر جمعیت  ۲1۵۷۱شود، از مجموع می های رسمی گفتهدر گزارش

بین هشتصد تا ( میلیون نفر ۰1۷۸۱از کل ) ۰۷۵۰شهرنشین استان خوزستان در سال 

ه یعنی رقمی نزدیک ب. )کنندای زندگی میهای حاشیهیک میلیون نفر در سکونتگاه

ز که، تقریباً تمام مناطق شهری استان انتیجه این(. درصد کل جمعیت شهری ۷۱

 .اندای و آلونکی درآمدههای زاغهی سکونتگاهشوشتر تا ماهشهر در محاصره

انجام  ۷۰های پزشکی استان در سال اما، در پژوهش مستقلی که از سوی دانشکده

نشین، هزار نفر حاشیه ۸۸۳میلیون و  استان خوزستان با یکشود شد، گفته می

پژوهشی که . )های کشور داراستنشینان را در میان استانبیشترین شمار حاشیه

های آمارگیری رسمی برای های دستگاهکارگیری ترفنداجتناب کرده است از به

 .(محیطیپوشاندن ابعاد فجایع انسانی و زیست

که در حالی که نسبت جمعیت استان خوزستان چنین دلالت دارد بر ایناین آمار هم

نشین آن ما نسبت جمعیت حاشیهدرصد است، ا ۰1۸قریب  ۷۸به کل کشور در سال 

هزار  ۷۷۷میلیون و  ۰۱)نشین کشور به کل جمعیت حاشیه( هزار ۸۸۳یک میلیون و )

 !درصد است ۰۸تقریباً سه برابر است؛ رقمی نزدیک به ( نفر

استان کشور، بعد از مشهد، اهواز با حداقل نیم میلیون نفر  ۰۹در میان هفتاد شهر 

 . نشینبیشترین جمعیت حاشیهنشین، شهری است با حاشیه

دهد که اولًا نشینی در اهواز، نشان میهای میدانی انجام شده از حاشیهپژوهش

هایی هستند که خراب شدهنشین، همان خانهاکثریت بزرک این جمعیت حاشیه

ثانیأ از کل . ها کوچانده استها را به شهرهای توسعه و ملاحظات امنیتی آنبرنامه

نشین این شهر سهم فرودستان عرب نزدیک به هشتاد درصد است، جمعیت حاشیه

 .دهندبیست درصد دیگر را، مهاجران محروم بختیاری و لر تشکیل می

آباد، رزمندگان، گلدشت، گل بهار، کریشان، عین در اهواز محلات صیاحی، شیلنگ

صافی،  ، آلدو، ملاشیه، چنیبه، جنگیه، کوت عبدالله، کانتکس، قلعه کنعان، کوی طاهر

. نشین هستندترین محلات حاشیهمهم ۲و زویه  ۰منبع آب، حصیرآباد، زرگان، زویه 

بعد از اهواز، شهرهای ماهشهر، مسجدسلیمان، آبادان، دزفول، اندیمشک و کارون عمده 

 (.نشین را در خوزستان دارندمناطق حاشیه
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هر هایی مثل خرمششهر شود که این بررسی را، تاالبته، این تصویر زمانی کامل می

ها دشوار جاشهرهایی که عملاً تشخیص حاشیه از متن در آن: و آبادان امتداد دهیم

یا )ای تمام و کمال خواند توان شهرهای حاشیهها را میو به یک اعتبار ان شهر. است

 .(ای استانمناطق حاشیه

به ما اجازه ای خوزستان، های حاشیهگاهتراکم بالای جمعیت عرب در سکونت

 :دهد، که نتیجه بگیریممی

 یآمدهای اجتماعی آن سبب شده است مسألههای توسعه و پیها و برنامهسیاست

ی ی درونی توسعهطور روزافزونی به یک مسألهملیتی در خوزستان به -قومی 

ی تهیدستان عربی درآید که شهرهای خوزستان به محاصره. داری بدل شودسرمایه

ن نشین ایترکیب ملیتی جمعیت حاشیه. آنها را در خود ادغام نکرده است شهر رسمی

ملی را حل  -ی قومی تنها مسألهزدایی نههای عربدهد که سیاستاستان نشان می

ه؛ ملی، سیمایی طبقاتی و شهری بخشید -نکرده است، بلکه به شکاف و نابرابری قومی 

ی شهری منتقل شکاف میان متن و حاشیهاز شکاف میان شهر و روستا عبور داده و به 

کرده؛ و نهایتأ، نابرابری فرهنگی را به یک گسست اجتماعی عمیق فرابرده و به آن 

 . خصلتی انفجاری بخشیده است

 

ردم برسر م« نوسازی»توان گفت آن مصیبت و فلاکتی که بندی میعنوان جمعبه

چه زیر آن. استان آورده استخوزستان آورده، به شکل مضاعفی بر سر مردم عرب این 

به اجرا گذاشته شده، برای مردم فرودست عرب خوزستان ستم « ی توسعهبرنامه»نام 

دست های مرئی و نامرئی، محیطی افزوده، با اهرمملی را بر ستم طبقاتی و ستم زیست

فی د مضاعاو را از زمین و آب کوتاه کرده، امکان تولید و بازتولید را از او گرفته؛ در ابعا

او را محکوم کردند به بیکاری، در ابعاد مضاعفی محکوم کردند به تنگدستی، در 

سرپناهش را ها محکوم کردند، ترین پلهمراتب شغلی او را به کار در پایینسلسله

هایی عرضه کردند که نه آب دارد، نه برق، نه گاز، نه فاضلاب، نه جاده، نه گاهسکونت

 !ط ندارد و نداردبهداشت، نه مدرسه؛ فق

 و این گونه است که او، امروز؛ 
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هایش ها همچنان علیه تصرف زمینها و شهرکپیشاپیش دیگران، در روستا

ایش هکند؛ علیه تشنگی خود و داماش قیام میآبهجنگد؛ علیه به سرقت بردن حقمی

 . خیزدبرمی

روستاها را در شهرها پیشاپیش دیگران، قیام مردم و این گونه است که امروز او، 

برقی آبی، علیه بیدهد؛ مقدم بر دیگران، به بیکاری، علیه گرانی، علیه بیامتداد می

ا هایستد، در حاشیهها، در برابر مأمور پاکسازی معابر میروکند؛ در پیادهاعتراض می

 ساتهای فولاد، تأسیشکر، کارخانههای نیشورد، در مزرعهها میعلیه تخریب سرپناه

ه علی( ی لر و بختیاری و فارس و کرد و ترکشانهبهشانه)نفت و گاز و پتروشیمی 

ذاری در برابر واگ. جنگدوار و شرایط غیر انسانی میدستمزد ناچیز، و علیه مناسبات برده

هایی که با زور از چنگ او درآورده اند، یا کارخانهتر بهزمین و آب و منابعی که پیش

ی الیگارشی را به چالش های چپاولگرانهایستد و سیاستبرپا شده، میرنج و کار او 

 شدگی، ستمگری، تبعیض، و برای دفاع ازحقی، کنار گذاشتهگیرد؛ علیه تحقیر، بیمی

ریزد؛ علیه شور شدن آب، آلودگی آب، و در دفاع از ها میشأن انسانی خود به خیابان

 . کندحق حیات مبارزه می

نشین، در خیزشی فروش و حاشیهدار تا دستوستا، و از کشاورز و دامو از شهر تا ر

 . ایستد که بتواند قدرت حاکم را نشانه رودهم پیوسته به سمتی میبه

 


