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 كنت أعلمما  

 بروحي المريدة باألمكنة

 تخرج من ترابها

 وتتوحدا باألرواح الهائمة فوق منارة بي  

 قبل ارتداد الطرف

 حضورا بمدينة النخيل

 بي   أزقة العامري

اب معتق يمزج ال انيم طور الحويزيشر  زجل بير

 طويا لثمان عجاف

ي 
 بدءا بسفر رسالتر

 عادل
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ي اللحظة التاريخية 
 
 األحواز() م ومحاولة تفكيكها ١٩٢٥البنية القلقة ف

 عادل عبدالرحيم صياحي 

 

 

 

ي األحواز) عربستان( 
هجرى القمرى، وتوسعت نطاق حكمها   ٨٤٥كانت عام    ظهور اإلمارة المشعشعية ف 

ي عام 
اطورية هجري ق ظهرت ش٩٠٧اىل كل األحواز والمناطق المجاورة لها، وبعد ستة عقود ف  به إمبر

ي قيم ذلك بعدم إستطاعة  ي عربستان. "يعلل عبدالنبر
كية مما أدت اىل حرص إمارة المشعشع ف  الصفوية البر

ي آٍن واح
، والبد من حذف واحدة، أو تذعن األضعف بالقيادة لألقوى وذاك صار د عيش قوتي   شيعيتي   ف 

ي اللحظة التاريخية البنية القلق
 
األحواز() م ومحاولة تفكيكها١٩٢٥ة ف  
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ه نحو الحويزة لتدمب  أركان المشعشع نصيب الصفوية".وبعد سيطرة شاه إسماعيل عىل بغداد كان اإلتجا

 .وحدث ذلك بالفعل

 

ف شاه إسماعيل بحكو  ٩١٤عام  ة مق قام السلطان سيد فالح بأستعادة الحويزة من القزلباش وأعبر

ي عربستان
 .الحويزة وأعطاهم صك الحكم ف 

 

ورة التاريخية لحكام ) ي لألحداث بل السب 
عربستان والحالة اإلجتماعية ما يهمنا هنا ليس الرسد التاريخ 

ي الشيخ خزعل عام  ها العربر  ( ١٩٢٥آنذاك ونظام الحكم الذي ساد حبر سقوط إمارة الكعبيي   وآخر أمب 

 

 
 
) نظام ال من هنا بدأت عربستان سياسيا

 
 واقتصاديا

 
كية واداريا اطورية الصفوية البر ائب( اإلتصال باإلمبر رص 

عية من النظام  ي قسمت وأخذ الرسر
( آنذاك البر ي المنطقة اإلسالمية) العالم اإلسالمي

اإلقليمي الحاكم ف 

كية) العثمانية والصفوية( اطوريات البر  .المناطق بي   اإلمبر

 

ق بعد حرب جالدران  ٩٢٠عباءة الصفوية اىل العثمانية عام لومن حسن حظ بغداد أنها خرجت من ا

ي أثرت
  وبقت األحواز ضمن حاكمية الصفوية والبر

 
 .عىل مستقبلها السياسي الحقا

 

 :و تواىل حكام الحويزة عىل اصفهان ألخذ صك الحكم

 ق ٩٤٨سيد بدران 

  سيد سجاد 

 سيد زنبور 

 سيد مبارك

 ق ١٠٨٨سيد عىل 

و ذهب  وفد من الحويزة اىل أصفهان، وبقر خمس   ق دب الخالف بي   الورثة  ١٠٨٨بعد وفات سيد عىل  

 .الحويزة سنوات وبعدها رجع بصك الحكم اىل

 والكل 
 
ي عربستان تأسس نظام حكم مقبول شعبيا

ء القاجار، ف  ي اطوية الصفوية ومخر قبل أن تسقط شبه أمبر

ف بهذا النظام، ومعب  ذلك أن عربستان هي جزء من نظ ي جغرافية تحكمها اكان يعبر
م سياسي تركي ف 

اطورية تحكم الكثب    الصفوية والقاجارية بعدها، وأن اإلمارة العربية مستقلة وتحكم شعبها، لكن ضمن إمبر

ي 
ي كانت تحت راية العثماب 

ي األقطار العربية البر
 .من األقاليم  وهذا كان معمول لبافر
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يذهب اىل اصفهان لتأييد حكمه أثر عىل الجانب  هذا اإلتصال السياسي الذي جعل  األمب  المشعشعي أن

ي  ي الذي عرف بوعي   الشعبر اطورية وهذا والرأي العام آنذاك،  الوعي الشعبر عية الحكم تأخذ من اإلمبر   أن شر

 مسار عربستان السياسي الذي وقع عام 
 
ي هذه الكتابة ١٩٢٥ما سيحدد الحقا

 م والذي سنصل اليه ف 

ي إن القناعة بأن الحاكم يتغب  
عيته من رض  الناف  ا يتم قبوله من قبل  عربستان وشر س عليه وسياسي 

كي الذي يحكم األقاليم 
ي السلطان البر

امية األطراف يمكن خالصته ف   :المبر

 

كي لحكم أمارته وشعبه وقبائله ويحكم بصورة مستقلة عن -١
عيته من السطان البر حاكم عربستان يأخذ شر

ائبقنظام المركز واإلرتباط والتبعية ف  اف بسلطة مركزية ودفع الرص   .ط باإلعبر

ع-٢ ي عربستان بأن الحاكم يأخذ شر
ي اصفهاننشوء وعي تام بي   القبائل ف 

 .ية حكمه من الوالة األتراك ف 

 

: اإلمارة الكعبية) آل نارص وآل كاسب(
 
 ثانيا

 

ي تبحث عن 
للحظات اأحداث اإلمارة الكعبية آل نارص  متفرعة وخارجة عن هدف هذه الكتابة البر

ا أن تكون  ضمن حكم األ ي قادت إمارة عربستان سياسي 
ي جغرافية االتاريخية المتواصلة البر

 .يرانتراك ف 

ضا  باشا عام  ي قادها علب 
ه لمدينة المحمرة أدت اىل معاهدة أرض  ١٢٥٣الحملة العسكرية البر ق وتدمب 

ية والر  ي وبالوساطة اإلنكلب  
ي عقدت بي   ايران والعثماب 

م، وبموجب هذه ١٨٤٧سية  وذاك عام و روم والبر

ي 
اف بحكم القاجار عىل مناطق عربستان وليس للعثماب   . أي سلطة عىل إمارة عربستانالمعاهدة تم اإلعبر

ي المحمرة عبر اإلرتباط المباشر مع القاجارية 
بعد ظهور األمب  جابر بن مردوا وتأسيسه إمارة آل كاسب ف 

جوارها،و تم أعطائه وتكريمه بعدة رتب عسكرية فخرية من قبل و ق، أخذ جابر  حكم المحمرة  ١٢٦٧عام  

 :القاجار

 من مب  بنج اىل عميد) شتيپ
 (ترفر

 وترفر أبنه محمد اىل عقيد)شهنگ(

 وإعطائه لقب شحد دار) حامي الحدود(

 وهو الحاكم عىل أقليم الباويه 

ي الحاج جابر بن مردوا ترك من الورثة
  :وبعد أن توف 

 محمد

 مزعل

  انمسل
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  وخزعل

 : فدب الخالف بي   

 محمد

  و مزعل

اصفهان ومن ثم طهران وعاد بصك الحكم لكن العشائر دعموا مزعل ضد محمد و ذهب هذا األخب  اىل 

ي عربستان لم يوافق عليه وصار الحكم لمزعل زمن حكم نارص الدين شاه وهذا يبي   مرة أخرى
 :الشعب ف 

 

١- 
 
لحكم خاصة زمن آل كاسب عىل إمارة عربستان وتم إعطاء صكوك ا  أستمر حكم القاجار األتراك سياسيا

 .مع الشارات العسكرية والمدنية

اطورية  -٢ ي والقبائىلي آنذاك بوجود هذا الرابط السياسي بي   إمارتهم وشبه اإلمبر إستمرارية الوعي الشعبر

افهم بوجود هذه القوة اإل ي اعبر
كية القاجارية، وأن ال سلطان عليهم إال ف  قليمية، وأرتباطهم بها من البر

ائب  .جانب الرص 

، أغلبية األقطار العربية كانت ترسل كوادرها  كان األرتباط مع القاجار كمثل إرتباط العرب مع ال -٣ عثمانيي  

كية، من ضمن هذه  كي وأجهزة الخالفة والعمل ضمن اإلدارة البر
اىل إسطنبول لينضموا اىل العسكر البر

 :الشخصيات العربية

 اباش د محم 

ي الدين باشا ابنا األمب  عبد القادر الجزائري   ومحب 

   وفؤاد باشا المرصي 

  ن حرب شفيق باشاوالمشب  أركا

 وأخوه الفريق وهيب باشا

  وهما من لبنان 

ي الدمشقر وزيرا للحربية   شكرى باشا األيوبر

ا أعظم عام     م1878وخب  الدين باشا التونسي صدر 

ي (١الهدى الصيادى من حلب) وكان مستشاره الشيخ أبو 
، الضباط العرب ف  ي ) المركز الديمقراطي العربر

ي بي   الو 
 .الء المقدس للسلطان العثماب  و الوالء للقومية العربية(الجيش العثماب 

ي األقطار العربية واتصالهم بالعثمانية كان يحدث مع إمارة عربستان من حيث حكم 
هذا الوضع السياسي ف 

ي عدة جوانب  ةالصفوية والقاجاري
ي الذي كانت تمتع به عربستان عن القاجار ف  بفارق اإلستقالل النسبر
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ي منها االرتباط ا
) إيالبر   وجود نظام كونفدراىلي

ي مع اإلمارات العربية األخرى وحكم عربستان مما يبي   لخارجر

) ي
 .واليبر

 

ا: 
 
ي تاري    خ األحواز ) عربستان( ١٩٢٥ثالث

 م الُبنية القلقة ف 

  

ي يمكن بناء لكتابة ال تدابما أن هذه 
ي المحض وغايتها كشف المفاصل التاريخية البر

ي الرسد التاريخ 
خل ف 

ة تاريخية أستمرت خمسة قرون منذ أن شكل المشعشع التحل ة حكم شيخ خزعل نهاية فبر يل عليها، فأن فبر

ي عربستان
 .إمارته ف 

ي 
ي الجزء األول والثاب 

ي ربط التحليل الذي بدأناه ف 
ي حول عالقة قبل أن ندخل ف  ، والذي يبي   وعي شعبر

ي عربستان بالسلطة البر 
لة بالقاجار) زمنالحاكم ف 

ّ
شيخ خزعل(، البد من ذكر أهم المنعطفات  كية المتمث

ي عارصت حكم شيخ خزعل
 :التاريخية البر

يز، اصفهان،رشت..(، و دعم شي ١٩٠٥ -١ ي المدن اإليرانية الرئيسية) طهران، تبر
 خم الثورة الدستورية ف 

ي قيم، فراز و  ١٩٠٩خزعل الثوار بالمال )  د شيخ فرو م مساعدة البختيارية للهجوم عىل طهران( عبدالنبر

 ١٣٥خزعل ص 

 

ي عربستان عام   -٢
م وازدياد أهمية هذه المنطقة بقرب  ها من البحر وعقد االتفاقيات   ١٩٠٨اكتشاف النفط ف 

كة ي ضمن شر
ي عبادانواستأجار األ APOG النفطية مع الجانب اإليراب 

 .من شيخ خزعل رض ف 

 

ي واأللمان، و وقوف القبائل الحرب العالمية األوىل و وقوف الشيخ خزعل مع جبهة   -٣
بريطانيا ضد العثماب 

ي عربستان ضد بريطانيا وإندالع معركة المنيور عام 
م، وبعد هذا الحرب دقت أجراس نهاية  ١٩١٥ف 

اطوريات والعالم القديم الذي أثر عىل ا  .تقسيمات الحدودية بعد الحرب العالميةلاإلمبر

ورة بناء دولة م وخوف  ١٩١٧انتصار الثورة البلشفية   -٤ الدول االستعمارية من وصولها للمياه الدافئة ورص 

) هذا الحائل هو جغرافية ايران ومن ضمنها االحواز(  وحائال أمام الخطر الشيوعي
 
   موحدة سدا

وري حسب حاجة الدول اإلستعما نبعد الحرب العالمية األوىل صار م -٥ رية بناء دول قومية ذات الرص 

ي مناطق المستعمرات فالتحديث) مركزية بدل الرجل ال
ي ايران وبافر

(، والقاجارية ف  ي
ي تركيا) العثماب 

مريض ف 

 كي تتناسب ايران مع العالم الحديث الذي يحتاج اىل مواصالت مثل 
 
ا وملزما

 
ا  حاد اسيون( أخذ مسار  مدرنب  

العبور وتخطي ) ار، والبواخر، السيارات، والتلجراف ونظام دولة حديثة مركزية تأخذ عىل عاتقها طالق

گذار( مرحلة العالم القديم اىل الجديد وذلك بقوة السالح والجيش، وهذا ما كان مطلوب، و ظهور رضا 

 .خان كان قمة تطبيق هذه المرحلة
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ي ايران، أسميه سؤال ا -٦
 :ؤالحداثة الذي كان يبحث عن اإلجابة عن هذا السلسبق مرحلة التحديث ف 

ق  المثقفي   لماذا تقدم الغرب وتأخر الرسر
ً
ي ايران مثال

ي كل بلد كان يختلف عن البلدان األخرى، ف 
،الجواب ف 

ي 
ورواد النهضة فيها أوعزوا التأخب  عىل سيطرة اإلسالم والعرب وقاموا ببناء نظرية الدولة األمة اإليرانية البر

ي جغرافية ايران، هؤالء الرواد هم تعادي
 :العرب أضعاف القوميات األخرى ف 

زا  عباس مب 

 آخوند زاده

ي 
زا آقا خان كرماب   مب 

ي زاده
 تقر

ي 
 عالمه القزويب 

 ملك الشعراء بهار

نيا  حسن بب 

 كرسوي

 حسي   تيمورتاش

ي المدن اإليرانية للعبور 
 األجواء ف 

 
 وثقافيا

 
ن المرحلة القديمة، وكانت موالكثب  الكثب  الذين مهدوا فكريا

وعهم مكتمل البنيان وهذا ما تزام ورة إسهامات هؤالء ومرسر وع التحديث، فالتيار الحداثوي ورص  ن مع مرسر

 
 
ي تختلف جذريا

 لدولة األمة اإليرانية البر
 
 تزامن مع ظهور رضا خان وكان ميالدا

 
التحديث داخليا وخارجيا

ء رضا خان ي  .عن ما قبل مخر

ي عربستان وكانت األمور السياسية واإلقتصادية واإلجتمذي تكلمنا عنه للسؤال الحداثة ا
اعية م يطرح ف 

ي بهذه المعمعة 
ي ولم يكن لعربستان أي أرتباط فكري ثقاف 

ي بهدوء وخارج عن حسابات الداخل اإليراب 
تمسر

 
 
ي المدن اإليرانية، لكن التحديث وصل اىل عربستان مبكرا

ي كانت تغىلي ف 
 :النظرية البر

 البخاريةاكب ر الم

 الطرقات

 الجمارك

 المرساة

  السيارات

 الطرقات

 .عبادان، المحمرة، االحواز ( بناء المدن الحديثة)
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ة التاريخية  :مركزية التحليل لهذه الفبر

 

ورة لبناء دولة قومية الدولة   ي ايران والتحديث كان رص 
ولقد عرفنا أن الحداثة) مدرنيته( أخذت مداها ف 

ي الذي مهد للوالدة ااألمة، وقد تزامن 
الجديدة وبي   ظهور لتحديث مع الحداثة بي   التيار الفكري والثقاف 

 .رضا خان الذي طوى صفحة القاجار وبب  الدولة االمة االيرانية

) الدول االستعمارية(، والخليج  ي ة تشهد التحديث عبر اتصالها بالعالم الخارجر ي هذه الفبر
عربستان كانت ف 

ت والكهرباء ها البواخر البخارية العمالقة، وصناعة النفط بدأت بالعمل، الطرقالوشط العرب وكارون دخ

ي 
ات الداخل اإليراب   .والتجرام وبناء المدن الحديثة كانت تسب  بمعزل عن التأثب 

اطورية  ي الذي يشبه الكونفدرالية ضمن شبه امبر
ي واليبر

لكن، عربستان كانت ضمن النظام القديم ايالبر

ي ع
 .لمدة خمسة قرونبستان إمارة وقبائل كانوا عىل وعي تام بهذا السيستم دون أن يختل ر القاجار، وف 

 

ا حدثت به
 
 : واجه شيخ خزعل كأمب  عىل أقليمه زمن

 الحرب العالمية األوىل

) بريطانيا( ي يحكمها ضد حلفه الدوىلي
 وقوف القبائل البر

ي حرب الجهاد 
 ١٩١٥ف 

 :معارضة داخلية ضد الحكم الخزعىلي 

 النصارقصبة  ةمعارض

 أقليم الباوية

 كعب الفالحية

ي طرف
  بب 

  آل كثب  

ا آنذاك
 
ي لشيخ خزعل الذي كان سائد

فر  .وسبب ذلك نمط الحكم الرسر

ي من 
ي هضبة ايران والبر

ي واجهت شيخ خزعل وإمارته ظهور الدولة األمة اإليرانية ف 
ومن أكبر األخطار البر

 : أساسياتها

 جيش واحد

 علم واحد
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رانية واجهت عربستان قاليم مستقلة بأي صيغة كانت، الدولة االمة االيتسمح بوجود أ  دولة موحدة ال 

ي قيم  كأقليم شبه مستقل وحدث ما حدث بي   رضا خان والشيخ خزعل ويمكن متابعة كتاب عبدالنبر

ي تروي هذا الصدام
ه من الكتب البر  .وغب 

اطوريا اطوريات القديمة)  تإمارة عربستان صارت ضحية العالم الجديد، سقوط اإلمبر وشبه اإلمبر

كية ء القوة الضخمة المسلحة بالجيوش والمؤسسات الدولة الحديثة من (العثمانية والقاجارية البر ي ، مخر

  أن عربستان خرجت 
ً
وراء الجبال،  لم يخطر ببال الشيخ خزعل و لم يتصور ولم يأخذ بالحسبان تحليال

ي ُبنيت عىل أساس ال
كيبة وبناء دولة رص  من عالقتها القديمة البر كية، اىل هدم هذه البر ائب بالحكومات البر

ي تقطنها القوميات خاصةحد
ي عىل كل األقاليم البر

 :يثة تقض 

 كردستان

 لرستان

 البختيارية 

 بلوشستان

 عربستان

)  .وهدم كل حكم فيها وضمها) الضم بالمفهوم القانون الدوىلي

 

ة  :المواجهة األخب 

ي    وية كنظام حكم شيعي ضد المشعشعفبعد ما حصلت المواجهة بي   الص
عربستان و كنظام آخر شيعي ف 

كية، وبعد خمسة قرون حدثت شبه المواجهة الحاسمة لكن  اطورية الصفوية البر رضوخ الحويزة اىل اإلمبر

ي إطار آخر أخذ مسار األرض المحروقة والرصاع الصفري
 .ف 

 تحت اسم اير 
 
ي لم يكن موحدا

ي إطار جغراف 
اطوريات الفارسية والتاري    خ اهنا دولة أمة ف  ن الوارث لإلمبر

وحذف أي مكون خارج عن الثقافة الجديدة، إنها لعنة الدولة القومية اإليرانية ومخلفاتها المشوه 

 .العنرصية

 

ي كونفدرالية القاجار كانت عربستان، 
ي قادها رضا خان ضد آخر إمارة  وأصعبها ف 

الحملة العسكرية البر

از، وعسكرت ة  من لرستان، وأصفهان، وجهار محال بختياري، وطهرايوأرسل الوحدات العسكر  ن، وشب 

بالقرب من حدود عربستان، وأحداث هذا الصدام وما آلت اليه األمور يجدها الباحث والقاريء والمتابع 

ي  ي كتبت عن عربستان اىل نهاية خطف أمب  المحمرة شيخ خزعل الكعبر
ي كل الكتب البر

 .ف 
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 يد القشون ) العسكر( والقبائل من خطف الشيخ خزعل عىلوموقف المدن والقرى    ربط الحالة الشعبية

ي 
 :اإليراب 

ي وخطف شيخ المحمرة، وهذا -١
ا ودون أي ردة فعل أثناء دخول العسكر اإليراب   رهيب 

 
  كان الموقف صمتا

ي يعزى اىل  :برأبي

 

ي عموم عربستان عن أمكانية تغيب  الحك-أ 
ي تكلمنا عنها ف 

ء أحد األقارب االقناعة البر ي ي عربستان ومخر
م ف 

ي عربستان كانت لهم خلفية تاريخية موروثة عن بصك الحكم من الصف
 والقبائل ف 

 
وية والقاجارية الحقا

 
ً
ي هذا اإلطار لذا الصمت كان مخجال

 .هذا الشأن وأن خطف الشيخ خزعل هو ف 

 

ي عربستان الذي كان يض-ب
ي عموم القبائل ضد نظام الحكم ف 

ائب، غالمعارضة ف  ط عليهم ألخذ الرص 

 
 
ي كان عارما  .فالسخط الشعبر

ء رضاخان وأنه يمهد لظهور الحجة -ج ي ت بمخر ي برسر
ي كانت تطلقها المراجع الشيعية البر

النداءات البر

 .المنتظر والتخىلي عن الشيخ خزعل

ي كل العا
ي لباإلضافة اىل هذه العوامل، كان الشأن العالمي والنظام العالمي يتجه نحو التغيب  ف 

م خاصة ف 

ق األوسط لذلك كان نصيب عربستان اال  نضمام اىل الدولة اإليرانية الحديثة ضمن تقسيمات الدول الرسر

ى آنذاك  .الكبر

ي لحظة الضم عام 
 الخطاء الذي أرتكبه شيخ خزعل بعدم ١٩٢٥فق 

 
م الصمت الذي عم عربستان وأيضا

ي ضيافته، عامالن لم يكن الشعب والحاكم
، فوقع الفأس  قتل رضا خان وهو ف  ي

ي دراية عن هول ما يأبر
ف 

ي عربستان وبدأت بعدها عالقة شعب مع نظام حكم غريب وعنرصي وأنتهت حقبة 
اإلمارات العربية ف 

ي لم يروه من قبل
 .وشوفيب 

 

، وأنتقل الحكم اىل رضا خان البهلوي الذي غب  هذا النظام اىل دولة أمة 
 
فنظام حكم القاجار كان كونفدراليا

ي زمن آخر إل وب  هذا ا
ة الخمسة قرون والدخول ف  ، ونظام سياسي مختلف عن القاجار، وبدء نتقال أنتهت فبر

وع تحطيم كامل لكل ثقافة ال تنهل من  ي عن سيستم هذا الوحش الذي قدم اليهم بمرسر التذمر الشعبر

 .الحكم الفارسي الذي عمود الدولة األمة اإليرانية

 

ي المحصلة
 :ف 

ي 
ي عربستان كاأ اللحظة التاريخية البر

امنة مع لحظة نهت الحكم ف  إنهدام النظام السياسي القديم نت  مبر 

 .القاجاري
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ي خطابات 
ي تبلورت ف 

ي ايران وإسقاط حكم القاجار ولد معه معارضة ضد ايديولوجيتها والبر
البناء الجديد ف 

، والفدرالية، والمطال ي
، والحكم الذابر ات القومية و العمالية، بتطالب بالتحرر تارة، وأخرى حق تقرير المصب 

أخرى سنذكرها ضمن الخطاب التحرري أو المطالب باالستقالل وتعقيداته  و عدة مشاري    ع سياسية 

 .الخطابية

ة لحظة تاريخية وتظل تبكي والمظلومية تصب  عادتها و   أسب 
ي األخب  أن الشعوب ال يمكن أن تبقر

المهم ف 

  صفحتها كأساس ألي خطاب أحوازي والنظر اليها طي البد من  ١٩٢٥ديدنها، اللحظة التاريخية عام 

ي عدة مواقع كرس جمود هذا الخطاب بأحزابه التحررية 
ي األحوازي ف  كواقعة تاريخية مرت والشعب العربر

ل من السماء  ينطر الحل السياسي يب  
 
 :ولم يبقر ساكنا

 

ابات زمن الشاه-١ ي إرص 
 المشاركة ف 

ر القديم الذي االستعماقاط نظام الشاه وذلك من منطلق تصفية  سالمشاركة الفعالة مع كل المعارضة إل -٢

ي تشكيل الدولة االمة االيرانية
 ساعد ف 

ي الثورة  -٣
 ١٩٧٩المشاركة ف 

ي إطار ايران لحل سياسي  -٤
 مشاركة الجبهة الشعبية ف 

ي الذي ذهب اىل ايران للتفاوض عىل مطالب الشعب -٥
 الوفد الثالثيب 

 التيارات لحراك الوفاق وضمها لك -٦

ي  -٧
اك الشعب ف   انتخابات زمن اإلصالحات للوصول اىل أهداف الشعباشبر

ي فعاليات داخلية ضمن ايران حبر  -٨
رجوع الجبهة العربية اىل االحواز ومشاركة الكثب  من أعضاءها ف 

 يصل هذا الشعب لمبتغاه السياسي 

وع -٩ ي مرسر
ي الحاىلي  األحزاب السياسية األحوازية ومحاولتها لإلنخراط ف 

وذلك عىل إسقاط النظام اإليراب 

ي إطار ايران
ي اإليرانية وحل كل المشكالت ف 

 .مبدء إسقاط النظام والقبول بوحدة األراض 

 

ي الساحة والخروج من اإلطارات الجاهزة 
هذه الكتابة هي محاولة لتفعيل ماكنة التحليل للذين يعملون ف 

ي يمكن رسمها قلم غب  أحوازي لنا وبقينا 
ورة سجناء لرأي سياسي وعلينا أن نب البر ي خطابنا من وعينا برص 

ب 

 .كل مرحلة ومتطلباتها

——————————— 

ي قيم   پانصد سال تاري    خ خوزستان، عبدالنبر

ي   قيم فراز و فرود شيخ خزعل، عبدالنبر



13 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ي 1925نيسان   20اعتاد شعبنا األحوازي منذ وقوع نكبة       ي ذ ، أن يحب 
هذا كرى ما حلَّ به وبدولته ف 

ي 
التاري    خ المشؤوم، حي   غدرت الدولة اإلستعمارية )بريطانيا العظم( به وبدولته إمارة األحواز العربية البر

ي منطقة الخليج 
كانت مىلئ السمع والبرص، ونفذت مخططها الذي يضمن لها إستمرار هيمنتها ومصالحها ف 

ي تأكد حينها أهميتها ا
، البر ي اتيجية للعالم كمصدر هاال العربر م للطاقة، وأنها محط أطماع القوى سبر

ي المنطقة، دفعها 
المتنافسة عىل مناطق النفوذ حول العالم، األمر الذي هدد بريطانيا من الوجود الفعىلي ف 

 .إىل ترتيب المنطقة وفق رؤية جديدة إستدعتها نتائج وتداعيات الحرب العالمية األول

 

 وأ امرة بغزو األحوامؤ اختتمت فصول ال     
 
ي وإعالنها محافظة من ز غدرا ها الشيخ خزعل الكعبر ش أمب 

ي نظام الشاه رضا ووريثه، منذ هذا التاري    خ عىل رعاية 1925محافظات الدولة الفارسية بتاري    خ 
. حط 

ي الغرب حبر تستقر األمور لهذا الكيان المصطنع ع
اٍف مباشر من الدوائر االستعمارية ف   ىلخاصة، وبإشر

ي المحافل الدولية، وجعلته حساب الشعب األحوازي والشع
قوا لكيانهم هذا ف  وب غب  الفارسية. فسوَّ

ي المنطقة
 يرع مصالحها ف 

 
 أمينا

 
طيا   .القوى االستعمارية شر

5192نيسان   20كبة ن  
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عاب  الشعب األحوازي وال زال من تبعات هذه المؤامرة عىل مدى تسعة عقود عجاف. طبعت تلك      

ي تاريخه، قوامها اإلرصاضحالمعاناة بصمات وا
ر عىل نيل حقه ِبالصمود والنضال والتضحية. فرغم ة ف 

 
 
 صامدا

 
ي الحياة الكريمة يخوض الشعب األحوازي نضاله السلمي صابرا

يبة الطريق لنيل حقه ف  فداحة رص 

ي المقاومة الوطنية األحوازية يحلمو 
ي هللا، أنه سيجتاز طول الطريق ومشاقه. وأبنائه ف 

 ف 
 
ويعملون ن واثقا

ي حياة تخلو من الظلم ومن اضطهاد االنسان ألخيه االنسان، يرسمون  من أجل تحقيق أهداف
شعبهم ف 

الهم مالمح حياة العدل والمساواة لوطنهم، وهذا الحلم النبيل يحث خطاهم ويدفعهم لتقديم المزيد 
َ
ِبنض

تحت الشمس فوق أرض  انمن العطاء والتضحية بالغاىلي والنفيس، ليكون هذا الحلم حقيقة له مك

ي أجواء من الحرية والكرامة اإلنسانية األحواز 
ي ظالله أبناء كل األحواز بالعدل واالنصاف، يعيشون ف 

، ينعم ف 

ي افتقدتها األجيال األحوازية منذ نكبة 
 .1925البر

 

ي رفض ومقاومة مش     
لة ف  ع اري    لم تكن مقاومة الشعب األحوازي لواقع الظلم الذي فرض عليه، مخبر 

بل كانت مقاومته،   -بغض النظر عن تواضع وضعف وسائله المادية    -قبة فحسب  األنظمة اإليرانية المتعا

ي الهامة مع  ي منطقة الخليج العربر
اتيجية للقوى الدولية ف  تحٍد لمؤامرة تشابكت فيها المصالح االسبر

طماع التوسعية ِلقادة إيران
َ
  . األ

 

ي خضم مقاومته الطويلة،      
 مدى عقود طويلة، بأن ما اتبعته شعبنا ِبصموده االسطوري عىل اثبتوف 

ي 
ي إيران، من أساليب القمع والحصار وسياسة الفصل العنرصي ومصادرة حقه ف 

األنظمة المتعاقبة ف 

 رغم ما ترتب عليها من ويالت ومآسي عىل مدى قرٍن من 
 
الحياة، لفرض مشاريعه عليه… لم تجدي نفعا

  .
 
ي الحاىلي عىل الصعيدين الرعاية الدولية الكاملة ا  ورغمالزمان تقريبا

هنوبر
َ
ي بها نظام الشاه البائد والك

ي حط 
لبر

. ورغم التعتيم اإلعالمي الذي كان مفروضا عىل نضال شعبنا، وفق خطط وضعت  العسكري والسياسي

ي القدم. كا
ي األحوازي وتاريخه الموغل ف  هدف منها ن البصورة ممنهجة تهدف إىل طمس هوية شعبنا العربر

ي أرساها شعبنا عبر تاريخه الطويل. هذا النهج القضاء عىل مرتكزا
ي األحوازي البر ت ومقومات الكيان العربر

 لألنظمة اإلرهابية لتغليب الباطل عىل الحق وإثباته، كان بالنسبة لقادة إيران 
 
ي الذي يعتبر مالزما

الفاسر

ورية تساعد عىل إعداد المرسح أل  واز واالنطالق منها ع الهيمنة األبدية عىل األحطما وأعوانهم مقدمة رص 

ي بيئة 
تهم المزعومة. إال أن أحالمهم لم تجد األرضية الخصبة لزرع كيان مستقر ف  اطوريَّ لتوسيع رقعة إمبر

اته المتعددة والمستمرة، فرصة 
َ
َوراته وانتفاض

َ
ي األحوازي بث عربية رافضة لقيامه، فلم يمهلهم شعبنا العربر

  .أهدافهم التوسعية تفرغ لصياغة أحالمهم وتحقيقوال لالستقرار 

 

ي وجه العدوان ودفع األذى... أي مقاومة فعل     
ي فيما يعنيه، الصمود ف 

إذا كان مفهوم المقاومة يعب 

، فإن أهم منطلقات هذا المفهوم، ليس دفع نتائج العدوان، بقدر ما هو الرفض  العدوان برد فعل دفاعي

ي خاضها الشعب األحوازي عىل مدى تسعة ىل إزالته. الثورات واالنتفعمل عالمطلق للعدوان، وال
اضات البر
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، بل كانت تهدف إىل تقوية مبدأ الرفض، وتحقيق   عقود، لم تكن تراهن عىل قوتها اآلنية عىل إنجاز التغيب 

ي القدرة عىل التغيب  
  …النمو واالنتشار، وتعزيز الثقة ف 

 

ان الواإلقلالظروف السياسية الدولية       ي كانت سائدة إبَّ
حرب الباردة، والمحكومة بتحقيق مبدأ  يمية البر

ي حصار القضية األحوازية، 
، ف 
 
ا ، ساهم كثب  ي العالقات الدولية وتوزي    ع مناطق النفوذ بي   القطبي  

التوازن ف 

، واعتبارها من القضايا 
 
 وحقوقيا

 
ي المح والقضايا المشابهة لها، سياسيا

دولية،  افل الالمحظور تداولها ف 

 من أن ُيحدث ذلك 
 
واته وموقعة، يشكالن قيمة تجنبا ي التوازنات، ال سيما وأن إقليم األحواز ببر

 ف 
ً
خلال

. لذلك فإن القضية األحوازية 
 
ي الكثب  إليران ومن يحالفها من الدول المؤثرة دوليا

سياسية وإقتصادية، يعب 

ي  ، و من الحصار اإلعالمي والسيلم تحقق التحرر النسبر عط فرصة لم يسمع عن معاناة شعبها، ولم تاسي

ين. لتتاح لها فرصة  ي من القرن الواحد والعرسر
ي العقد الثاب 

ي المحافل الدولية، إال ف 
الحركة المحدودة ف 

ي المحافل الدولية، وهذا يتطلب منا نحن المعنيي   بالقضية،
التحىلي   تحريك ملفاتها القانونية والسياسية ف 

ي طر  بالمهارة والحنكة
اعات والتابوهات الموروثة، وبالتاىلي كسب أكبر ح قضيتنا، لنتمكن من تبديد القنف 

ي الحوار. 
ي الطرح، والمرونة ف 

ي الجرأة ف 
ي المحافل الدولية. وهذا يعب 

قدر من األصوات الداعمة لقضيتنا ف 

 .…والقدرة عىل المناورة

 

ي تراعي مصالح شعبنا، اوهذا كله ضمن الثوابت الوطنية ال
ي لن بر

ي لبر
اع شعبنا حقه ف  تقرير  تتحقق إال بانبر 

وط تحدد سقف مطالبه ، دون قيود أو إمالءات، ودون شر اف دوىلي ي تناسبه بإشر
ه، ليختار الحياة البر   .مصب 

 

ي ظل التداعيات الناجمة من حدة الرصاعات اإلقليمية      
 ف 
ً
يبدو أن تحقيق ذلك أمٌر ليس بمستحيال

ي المنطقةإلحداث تلدولية والحاجة الملحة وا
ات ف    .غيب 

 

ي لتحرير األحواز  حركة النضال العربر

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 قلعة الدفاع عن الهوية العربية األهوازيةإنتفاضة نیسان المجیدة، ذکری 

 

 

 

 ، قلعة الدفاع عن الهوية العربية األهوازيةيدةذكرى_إنتفاضة_نيسان_المج#

ي االهوازي دفاعا  15يصادف يوم  ي، صنعه أبناء الشعب العربر ي دقيق ومصب 
نيسان ذكرى حدث تاريخ 

ية والوطنية، وشكل هذا الحدث، حلقة الوصل بي   كفاح األجيال السالفة بكفاح الجيال عن هويته القوم
وريا عىل طريق النضال للحفاظ عىل الهوية، واإلنطال  التابعة، ق وكانت إنتفاضة نيسان منعطفا تاريخيا رص 

وعة  .نحو تحقيق طموحات شعبنا المرسر

 
ي لم تشهد تلك الهبة الجما

ي فاجأت الصديق قبل الخصم، نحتفل من أجل تمكي   االجيال البر
ية البر هب 

ي تخضبت بدماء أبنا 
ء شعبنا الغيارى، ونؤكد عىل أن شعبنا وبالرغم من القمع بهذه المناسبة المباركة البر

اجع عن المطالبة المفرط والعنف الممنهج الذي مارست ه وتمارسه الحكومات المركزية المتعاقبة، لن يبر
ي تعاقبت عىل بحقوقه المنهوبة، ولن يكف 

عن الدفاع عن هويته الجريحة بفعل األنظمة الشوفينية البر
ي إيرانالحكم الشديد المركز 

 .ية ف 

 
ي 
ي واقع األمر من أهم منجزات انتفاضة نيسان المجيدة هو فتح اآلفاق لتطور النضال القومي والوطب 

وف 

قلعة الدفاع عن الهوية العربية األهوازيةإنتفاضة نیسان المجیدة، ذکری   

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARByBYRSJDr625zIfNAhrMpHYokSiYP66kknG7EygYQweT9YIt9Qan-LF-8i2uINydVSPBr85K2_nvglk9RnqqV5oozsb0TovmVZipfMEkrqPOLycUr6sRLYBV0AnRdPmdA93LeA4vleTgAyHoIPOGdFl_KOEWhJ3L0L5TvoDZzTnbV887_2CwMPm8snsvTsFQJAeo9zxlZag9mj36YAE6eV3sGirp5ihuoKVRqCgjuELgph22jggK-HQ6ResDcOlwAClIF25NfrGE_2KBd8DXU2-Jr7P5-p8frron1VrjEqp8Y19_9jsJVtNdtbQFVCO0gugHt2szLvlvba_WtuT_fHRQ&__tn__=%2ANK-R
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ي سبيل بلوغ الحرية وضمن العمل لتحقيق الديموقراطية لكافة
 .الشعوب كاملة وغب  منتقصة األهوازي ف 

ية، رسالة ي إنتفاضة نيسان الجماهب 
ليست لألجيال العربية فحسب بل ألبناء   وبعث المساهمون األبطال ف 

ي إيران
ي االهوازي لن يرضخ كافة الشعوب ف  ، تحمل المغزى لتلك الحركة الباسلة، أال وهو أن شعبنا العربر

كافة فئاته االجتماعية من عمال وفالحي   وموظفي   ومعلمي     إلمالءات السلطة المركزية الظالمة، وترفض
تمرارية الوضع الشاذ الذي يحكم األهواز منذ سقوط الحكم المحىلي وطالب وبنسائه ورجاله، ترفض إس

ي عام  
ي قررت القضاء عىل معالم وجود وضم اإلقليم    1925ف 

إىل سلطة شديد المركزية بقيادة رضا شاه البر
ي بلد شعبنا، وحاولت بكل 

ي ثقافته ولغته وهويته الرسمية األحادية اإلنتماء، ف 
ما اوتيت من قوة، صهرنا ف 

 .من شعوب وثقافات ولغات ومذاهب عدة مكون

 
ة، بات من المستحيل التسليم  وبما أن شعبنا كان وال يزال متمسكا بهويته العربية ووطنيته األهوازية الممب  

ي طهران، لذا صنع من خ
الل إتفاضة نيسان، سدا منيعا أما نوايا الشوفينية بأجساد ابنائه للطبقة الحاكمة ف 

ي 
 .أرادت أن تتالعب بمصائرنا بالوسائل واألساليب القمعية تارة والتطميعية تارة أخرى  البواسل، النوايا البر

ي هذا الخضم تبلورت انتفاضة نيسان من تراكم الجروح واآلالم والحرمان من جهة، والبحث عن الحرية 
وف 

 أرضه من جهة والمساواة والديمقراطية والعدالة اإلجتماعية كضمان لتأكيد هويته العربية واإلنسانية عىل
ي عتمة اإل 

ي نفق مظلم وف 
ي ف 
ي واقع األمر كانت نيسان رصخة مدوية ف 

ستبداد وهي ترفع شعار أخرى، ف 
 .""األصبح آت ال محالة

 
اطي االهوازي بأنه لن يتحقق التغيب  الديمقراطي بهذه المناسبة المجيدة يؤكد حزب التضامن الديموقر 

ي إيران إال أ
ي حياة الشعوب ف 

ي نظام العميق ف 
اف الكامل والفعىلي بالشعوب بحقوق ف  ذا ترافق مع اإلعبر

ي، يضمن الحريات الفردية واإلجتماعية ويدافع عن حقوق المضطهدين ديموقراطي فدراىلي ال مركز 
ي 
المجتمع ويطور ثقافاتها ولغاتها ويسمح بنمو هوايتها بعيدا عن نظام والكادحي   والطبقات المحرومة ف 

 .احدةالثقافة واللغة الو 

 
ي إيران وعىل أي جهة ترفض مثل هذه الحلول 

وهذا هو الضمان الوحيد للوحدة الطوعية بي   الشعوب ف 
ي إير 

 .انالعادلة، أن تتحمل وحدها مسؤولية التفكك الذي قد يفصل الشعوب قبل الجغرافيا ف 
ي النضوج ونحن كشعب تعلمنا الدروس والعبر من انتفاضة نيسان وأول ما تعلمناه هو أن شعبنا م

ستمر ف 
ي سبيل ترجمة طموحاته

القومية من أفكار إىل أفعال ولن   الموضوعي بغية تحقيق التحوالت الديمقراطية ف 
ي الفس

اد واالحتكار والتسلط والنهب يعود هذا الشعب إىل الوراء بتاتا ويرفض مؤسسات الحكم الغارقة ف 
وات شعبنا  .الفاحش لبر

 
ي مدرسة نيسان أن ال

ي طهران وبكما تعلمنا ف 
كافة تياراته وأجنحته، ال يمكن نظام السياسي الحاكم ف 

ي تطلق عىل نفسها زورا وب  هتانا إسم المعارضة، 
إصالحه، وأن الطبقة الحاكمة ومعها بعض الجهات البر

ي 
 . إيران وخارجهامتفقة عىل معاداة العرب ف 

 
رة للتحالف مع تنظيمات بارزة فمن هذا المطلق يبذل حزب التضامن الديموقراطي األهوازي جهودا جبا

ي إي
ي خارطة طريق ومؤثرة لكافة الشعوب المضطهدة ف 

ران، تتفق حول خطة الحد األدب  وتتحاور لتبب 
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كزي يتساوى فيه العرب والفرس والكورد تتجاوز النظام الحاىلي وتسع إلقامة نظام ديموقراطي فدراىلي المر 
ي   والجيلك والمازيي   والطالشن و ...وفقا لمساواة الشعوب والتورك والتوركمان والبلوش واللور البختياري

م فيه السنة والشيعة ، وفقا لحرية   وتحبر والمسيحيي   واألرمن والكلدان واألشوريي   والصابئة والزرادشتيي  
 .المعتقد

ي حزب الت
ضامن الديموقراطي األهوازي، إستلهمنا الدروس من نيسان، ووفقا لهذه الدروس نؤكد ونحن ف 
ي قائمة اإلخفاقات، نتيجة لقمع عصيان شعبنا بوجهرفض

الظلم  نا إلدراج مضاعفات تلك اإلنتفاضة ف 
ي االهوازي وبكل مكوناته   المجتمع العربر

ها معركة فتحت الباب لتمكي   وفرض العسكرة عليه، بل نتعبر
ي م ستقبله ويحمي وطبقاته وفئاته، من النضال السلمي مع حق الدفاع عن النفس، ليصوغ هذا الشعب األبر

 .مصالح االجيال الصاعدة

 
المجيدة وما تالها من إحتجاجات عاصفة بي   لحي   واآلخر، ان  2005ولقد برهنت انتفاضة نيسان 

ي اللجوء إىل القم
ع بحجة األمن واالستقرار، خاصة وأن كافة األدوات األنظمة المركزية ال يمكنها اإلستمرار ف 
 .لشعوبالقمعية تتحطم عىل صخرة مقاومة ا

 
وهذه اإلنتفاضة تضع األحزاب والتنظيمات الحقيقية والنخب االهوازية المسؤولة جميعا أمام إعادة قراءة 

اإلقليمية والدولية  مشاريعها وخطاباته وتقييمها من جديد مع أخذها بعي   اإلعتبار الظروف الداخلية و 
طاباتها عوامل مساعدة لقضية لتبحث عن أفضل الطرق الموضوعية وبعيدا عن المثاليات، لتجعل خ

 .وبراقة ولكن فاقدة ألدوات التطبيق لشعبنا بعيدا عن اليأس واإلحباط نتيجة لشعارات جميلة
وري فتح أبواب الحوار الواسع والرصي    ح بي   ك افة االهوازيي   لمعرفة "أين ولتحقيق هذه الغاية من الرص 

 .تحقيق طموحات شعبنانقف نحن" وما هي "الخطوة العملية" التالية عىل طريق 

 
ة وبحكم الواقع بأحداث إيران الداخلية من جهة وتطورات المنطقة والعالم  وطننا األهواز مرتبط مباشر

ي يستدعينا إىل التحىلي بالشجاعة لخوض نض
االت دقيقة وحساسة من جهة أخرى، والنضوج النيساب 

ي خضم ا
ورية ف   .الحداث والتطوراتوملموسة بإستمرار حبر نعطي قضيتنا مكانتها الرص 

 
، يفرض علينا أن نأخذ بعي   اإلعتبار الحياة المعيشية اليومية للمواطني    ي الواعي

أن نضالنا الوطب 
ي فرص العمل والتعليم والخدمات الصحية

، ومعاناتهم من التميب   ف  ي بثقلها عىل كاهل   االهوازيي  
ي تلقر

والبر
ة والكادحي   من عمال وفالحي   ومعلم  .ي   وموظفي   صغارالطبقات الفقب 

 
ي التتمع بثقافته ولغته والتمسك بهويته الوطنية له الحق 

ي الوقت الذي له الحق ف 
فالمواطن األهوازي ف 

ي نظام ديموقراطي ال مركزي 
ي العمل والتعليم والعالج والحياة الكريمة ف 

 .يتكون من جميع الشعوبف 

ي االهوازي  عاش الشعب العربر

 
ي إيرانعاش نضال الشعوب المضطهدة 
 ف 

https://arabic.alahwaz.info/?p=14174 

https://arabic.alahwaz.info/?p=14174&fbclid=IwAR1bXAlhGHF0VIAYfHlchZHbZDgzKB3gNDGm2iu_8kWGlZROTBTK2Vi-4ws
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 حتاللظاهرة اال 

ي   کعت 
 حسي  

 

ي 
عت ١٩٢٥نيسان  ٢٠ماحدث ف  سية عن حكومة محلية دولة قومية السيطرة السيام كان احتالال اذ انبر 

ي فأخضعت العرب لحكمها  ق كما هي . لكن ظاهرة االحتالل هذه لم تبعربية كانت تحكم اجتماعها العربر

الحتالل وهو عالقة االخضاع ستحالة _او بعبارة اخرى قد سقط الدال المركزي لفقد تعرضت للتغيب  واال 

ويتكشف الظواهر ليست ثابتة وال تتكشف ذاتيا انما تتعرض لالنزياح    العسكري بي   العرب والفرس _ ألن

ورة التاريخية الخاضعة لجدل القوى االج . وعليه فإن الواقع ال تماعية الماديوجودها وتعريفها من السب 

ي بوتقة واحدة تحكمه الظواهر المجزأة بل منطق كىلي يحركه  
ورة تجمع اجزاء وظواهر مختلفة ف  ضمن صب 

ي ما بينها تتمخض منها ظواهر و وقائع جديدة تتصارع
 . ف 

ورتها التاريخية ( Die Aufhebung) تتعرض الظواهر لما يسميه هيغل باالنتساخ اذ تتوتر  جراء صب 

ي ما بينها فتتغب  اشكالها وهوياتها  وتتصارع وتتفا
اىل ظواهر واشياء اخرى اال انها تحتفظ عل هذه الظواهر ف 

ي الذي لمنتسخةببعض عنارص الظواهر ا
ء المصطلح األلماب  ي

. وكلمة االنتساخ بالعربية تعادل بعض السر

امنله ثالثة معان وهي تتحول/ تنسخ إىل ظاهرة اخرى  لظاهرة؛ إن ا: االحتفاظ والرفع واإلبطال المبر 

، لرئيس الذي كان يدل عىل هويتها يرتفع عن الواقع ثم يبطلتحتفظ بجزء من عنارصها لكن اثرها ا

تاللحظاهرة اال  
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ي (  (copy / ينسخ ) لعربية كذلك يدل عىل التحولتساخ باواالن
واإلبطال والنقض ) حسب المعب  القرآب 

ي ستينات  يا معروفا ر مثاال تاريخ. للتوضيح اذكوهو عىل وزن تفاعل الجدىلي 
كا ف  ؛ التغت ظاهرة العبودية بامب 

ي كانت تقوم عىل عالقة ملكية وسيادة مطلقة، لكنها تحولت إىل ١٩ القرن
 ظاهرة اخرى وهي التميب   البر

  ثم التع  هذا ا
ي الُمقي ّ

ي العنرصي الفاسر
ي اواخر الستينات عىل اثر الحراك المدب 

لتميب   قانونيا ومدنيا ف 

الرأسمالية قائمة وهي تقوم عىل الطبقة للسود بقيادة مارتي   لوثركينغ اال انه لم ينته كليا _ ولن ينتهي طالما  

اطق بية _ وتحول إىل عالقة فاشية بنيوية مؤسساتية ورمزية حيث تتعرض منالبورجوازية البيضاء االورو 

كيي   للتهميش فيكبر فيها االجرام وتجارة   . المخدراتواحياء السود االمب 

التفوق مثال _ احتفظت واعادت  بؤرة ظاهرة العبودية نقضت وانتهت لكن عنارصها االخرى _ عنرص 

ي ظاهرة الفاشية العرق 
ي انتاج نفسها ف 

قضت هذه الظاهرة لكن عنارصها بقيت وتبلورت ف 
ُ
ية القانونية ثم ن

كا ظ ي امب 
ي االحتفاظ مثال يبي   . هذا الاهرة فاشية بنيوية ورمزية مازلت سائدة حبر االن ف   لنا جيدا معنب 

ي عربستان حيث انزاحت ظاهرة االحتالل . وهذا ماحدث اواإلبطال النقيضي   
يضا لظاهرة االحتالل ف 

ورة االجتماعية السياسيبدالها ا ة فلم يعد الواقع الراهن لمركزي وهو عالقة االخضاع العسكري جراء الصب 

ي محكوما ببؤرتها او اثرها الرئيس
ي البنيوي منها ، ومابقر

سب  . بالتاىلي اليمكننا االن تفاالثر او العنرص الفاسر

، فعالقة الفرس مع العرب االن تماعيةالواقع االحوازي بظاهرة االحتالل نظرا لتغب  الواقع وعالقاته االج

ي 
ي تمثل بؤرة او باالحرى محمول ظاهرة االحتاللليست مبنية عىل تميب   عرفر

ه فإن . وعلي، هذه العالقة البر

القة هيمنة بنيوية انتسخت من ظاهرة االحتالل الواقع الراهن ال يعبر عن هذه الظاهرة بقدر ما يعبر عن ع

  . ةالسابق

ية قانونيا مع سائر المواطني   االيرانيي   ينقض محمول مفهوم عرب من حقوق متساو إن ما يتمتع به ال

ي القضية التالية 
اعيا وسياسيا من الفرد الواقع رفر اقتصاديا واجتم: المواطن المحتل ااالحتالل المتمثل ف 

حيلت اىل ظاهرة الهيمنة الثقالتحت االحتال
ُ
فية . وهذه االن قضية كاذبة فظاهرة االحتالل است

: الفرد الفارسي او المستفرس لديه امكان بنيوي/ والمؤسساتية الذي يقوم محمولها عىل القضية التالية

ي مؤسسي للتمكي   والتفوق السياسي 
  .  واالقتصادي والثقاف 

ي االشارة الية هو أن 
الظاهرة اليمكن تعريفها وفهمها اال بعالقتها مع الظواهر الجزئية االخرى لكن ماينبع 

. فعىل سبيل المثال اليمكالبر ت ي
ي جدل ضمن سياق كىلي هو النسق المادي الطبقر

ن فهم ظاهرة دخل معها ف 

  وهو نظام السوق الرأسماىلي الذي دفع بالدول االوروبية اىلمثل االستعمار اال بردها اىل محركها الكىلي 

  ة. احتالل افريقيا واسيا للسيطرة عىل مواد خامها وعمالتها اليدوية الرخيص

. تتغب  اشكاله أن الكىلي بماهو كىلي ثابت اذ ينهض عىل عمل االنسان المادي ورصاعه مع الطبيعةد بي

 الكىلي هو هو 
هنا . ومن لمادي الذي ينتظم دائما عىل هيئة فئاتاالنسان ا، اي فعل وانماطه لكن يبقر

ي الكىلي الذي ترتد اليه كل اجزاء وظواهر الواقع المجزأة
د اىل كىلي يمكن فهم ا الر . بهذيمثل الرصاع الطبقر

ض استحالة  ي تراهن عىل تذرير الواقع و تفبر
الواقع فهما ادق واعمق. إن كل العلوم والرؤى الراهنة البر

ازية تقوم عىل ابيستمولوجية التشيؤ لظواهر وتفاعلها ضمن منظومة كلية انما هي علوم بورجو جدلية ا

ي بمعزل عن رد التنا. وعىل هذا األساس اليمكن استكناه الواق والتذرير 
قضات القائمة ع االحوازي وااليراب 

ي للسلطة اإليرانية الحاكمة
ي عدم اعتمإىل الكىلي الرأسماىلي الطبقر

اد مفهوم االحتالل او . ومن هنا ينبع 
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ي احسن االحوال اىل فهم مبترس يعجز عن فهم  ستعمار لتحليل الواقع فهو اال 
اليحيلنا اال عماء وتخبط وف 

  ض. للواقع وربطها ببعالوجوه األخرى 

ي ابدا انكار االضطهاد القومي الواقع عىل العرب كما 
ي التذكب  اىل أن انكاري لمفهوم االحتالل اليعب 

ينبع 

ي 
هانكار القضية االحوازية ومطلب الحراك القومي الشع اليعب  ي تقرير مصب 

ي ف  . لذلك فإن التحفظ عىل بر

 اعتماد مفاهيم وادوات معرفية اخرى يتقيض من خاللها مفهوم االحتالل ليس اال تحفظا منهجيا يرنو اىل

اتيج ي قدما بأي قضية ال يتتكوين اسبر
أبر اال بفهم واقعها ية سياسية احوازية اجدى وانجع واقوم فالمض 

 .الذي تتحرك عليه فهما عميقا

 

 

 

 قضية األحواز العادلة لم تعد منسية

 جمال عبيدي

ي الرب  ع األول من القرن يطانية الحالية بناء عىل المصالح البر ُرسمت جغرافية إيران السياسية 
والفارسية ف 

ي األ
، دون النظر إىل مصالح ورغبة السكان األصليي   ف  ي

قاليم غب  الفارسية، ومنهم عرب األحواز الماض 

ي أبريل عام 
ي ف  لت أرضهم وسقط حكمهم العربر

ُ
 .1925الذين احت

لسياسي لألمب  ذا اإلقليم وخنق طهران عليه، الطموح اوقد يكون من بي   أسباب تجاهل خصوصية ه 

ي األحواز وخ
ي ف   الدور الذي كان يمكن أن يلعبه األمب  الكعبر

ى
. وتجىل ي طورته بالنسبة إليران خزعل الكعبر

 قضية األحواز العادلة لم تعد منسية
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ي قرص الفيلية 
ي عدة مناسبات، من أهمها: االجتماع الذي عقد ف 

ي مارس عام الفارسية، ف 
ي المحمرة ف 

ف 

ه ز  1918 ي والذي حرص  ي )خزعل الكعبر من األحواز وصباح المبارك من الكويت  عماء شمال الخليج العربر

مه األمب  خزعل
ّ
ي خريف عام   وطالب النقيب من العراق(، والدعم الذي قد

ي ف 
ي القدس أمي   الحسيب 

لمفبر

، والذي تحدث عنه الشيخ ، وكذلك الدعم الالمحدود إلخوته من الشيوخ وحكام ا1924 ي لخليج العربر

ي توليه عرش العراق، ال سيما دوره الرئيس  بن سلطان آل نهيان، وكذلك رغبة األمب  زايد 
ي ف  خزعل الكعبر

ي م
ل الحركة القومية العربية ف 

ى
ي تشك

ي تلك الحقبة من ف 
كي ف 

، والمناوئة للوجود البر ي نطقة الخليج العربر

 .تاري    خ المنطقة

ي أحد أبحاثه عن األش 
ي آلن راش، ف 

يطاب  ي ووصف الباحث البر  الخليجية الحاكمة، األمب  خزعل الكعبر

رة )حاكم األحواز/المحمرة( بأنه السياسي األكبر ذكاء، ورجل الدولة صاحب الكاريزما الشخصية والنظ

ي عن ط موحه الثاقبة، الذي امتلك طموحا عاليا مفعما بالتطلعات المستقبلية. كما تحدث األمب  الكعبر

ي كتاب
ي بشكل مستفيض ف  ي السيالسياسي العروبر

 .(1900) ”اسية اإلنسانيةه المعنون ب ”الرياض الخزعلية ف 

ي كانت تبحث ع
يطانية البر ي منطقة اصطدم هذا الطموح بالسياسات االستعمارية البر

يك قوي لها ف  ن شر

ي لمنع وصول الروس إىل المياه ا ي راعي اإلسطبل وحارس الخليج العربر
لدافئة، وبالفعل وجدت ضالتها ف 

بنج، الذي أصبح شاه إيرانالسفارة الهولن ي ما بعد، وأسس الدولة البهلوية األوىل عام    دية: رضا مب 
 .1926ف 

، فإنه يعتبر امتدادا طبيعيا لوا بالنظر إىل تاري    خ إقليم األحواز االجتماعي  دي الرافدين. وتشب  والسياسي

ي كانت تسكن عىل ضفاف ن
ية البر  ذكر المجموعات البرسر

ّ
هر كارون )قارون( جاءت الكتب التاريخية إىل أن

ي النقوش السو 
” كانت أوىل ف  مرية القديمة، والسومريون هم من أطلق مفردة اآلرامية عليهم. و”بيت باكي  

 .راميي   عىل ضفاف نهر كارونعواصم اآل

ي كانت 
ثم تلت الحضارة اآلرامية، حضارات أخرى ومنها: العيالمية والبابلية واآلشورية والكلدانية، البر

ي عام  الشوش الحالية والسوس قديما أو سوسيا  عاصمتها 
ي سقطت عىل يد األخمينيي   الفرس ف 

 538نا، البر

ي ا ي القادسية والمدائنقبل الميالد. وعادت األحواز للحضن العربر
 .إلسالمي عىل إثر معركبر

ي عامر و 
ي أسد وبب 

ي األحواز، منها: إمارة بب 
ي أواخر العهد العباسي قامت عدة إمارات عربية ف 

آل كثب  ف 

ها من اإلمارات األخرى. ك ما خضعت األحواز لحكم المغول، إىل أن حررها محمد بن فالح المشعشعي وغب 

 .أسس الدولة المشعشعية العربية القوية، وكانت عاصمتها الحويزةميالدي، و  1436الحويزي عام 

ي عام 
ي تأسست ف 

احتالل عسكري قام  ، فقد سقطت إثر 1690أما المحمرة، عاصمة الدولة الكعبية البر

، الذي بالرغم به رضا شاه  ي ي الشيخ خزعل الكعبر ها العروبر د طموح أمب 
ِّ
بهلوي وبمساعدة بريطانية، ليتبد

ي نهاية المطاف وأسقطوا، بمعية الفرس، عاصمته من عالقاته ا
، إال أنهم غدروا به ف  يطانيي   لطيبة مع البر

ي كانت تت
 .طور بشكل حضاري متسارعالبر

ي عرب األحواز من اتاري    خ، يعامنذ ذلك ال
. وعىل مدى تسعة عقود، خاض ب  ي

الضطهاد والتميب   العرفر

ي أرض األجدا
 .د ومواجهة سياسة التفريس والحفاظ عىل هويتهاألحوازيون رصاع وجود من أجل البقاء ف 
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ي 
 
  األحواز سياسًيامفهوم النكبة الفلسطينية  واستعمالها ف

 عادل عبدالرحيم صياحي 

 

 

 

 من ما وقع لالحواز ال
 
ي مخيلته تختلف تماما ِ

ي وف 
 قضية التهجب  مازال ١٩٢٥نكبة عند الفلسطيب 

ً
م، مثال

ي الشتات يطال
ي المهجر ف 

  .ب بالرجعة اىل أرض الوطنالفلسطيب 

 : مقارنة

ات لكنها لم تؤسس  ي عدة فبر
ي األحواز ف 

 لمفهوم ) أحوازيوا الشتات(، العرب الذين هجروهمتم التهجب  ف 

ي 
اف بالمعاناة والظلم والموت والغربة البر اىل المناطق اإليرانية) يسمونها أهلنا يلوهم، جالء( مع اإلعبر

ي المحافظات االيرانية هم آثروا البقاء هناك عانوها وتحملوها ، لكنهم رجع
وا اىل ديارهم والذين بقوا ف 

 .وأعدداهم قليلة

ي دول الطوق) سابقا ( لبنان،
ي الذي ف 

ي العراق ومرص وليبيا، يسم  الفلسطيب 
ردن، وسوريا، وحبر ف 

ْ
اال

ي الخ
ي أردب 

، فلسطيب  ي
ي عرافر

 .فلسطيب 

ي األحواز سياسًيا
 
  مفهوم النكبة الفلسطينية  واستعمالها ف
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 :مقارنة

ة ي العراق أعدادهم كبب 
ي العراق أهل الحويزة، و  األحوازيون ف 

ي ويسمونهم ف 
هم قبائل وعشائر ممتدة ف 

ي وأندمجوا برسعة وسهولة هنا مناطق مختلفة أخذت مكانتها 
ي المجتمع العرافر

ك والسلطات أعطتهم ف 

الجنسية العراقية، لم يسموا أحوازيوا الشتات، بل أجيالهم المتعاقبة سموا أنفسهم بالعراقيي   من أصول 

زيي   انت القبائل من قبل ال حدود لها بي   البلدين، حبر زمن الجبهة العربية، الكثب  من االحواأحوازية كما ك

ي الذين اض
 .طروا للرجوع رجعوا وجرى ما جرى لهم حي   الرجعةأخذوا الجنسية العراقية، والبافر

 :مقارنة أخرى

ي الحرب العراقية االيرانية، مدن خلت من سكانها وتهجرت بسبب الحرب، أه 
ل المحمرة وعبادان ف 

از وأصفهان ومشومعشور، والبسيتي   والخفاجية ومدن أخرى أتجهوا اىل ش هد ومدن أخرى، سكنوا ب 

 :يال وصارت لهم حياة جديدة وآثروا البقاء هناك ولم يرجعوا بالرغم من أنهناك وترعرعت أجيال بعد أج

 الطريق مفتوح لهم للرجعة

 ال سلطة تمنعهم 

ة يحتاجون  وال فب  

واالقتصاد يحول دون ما يحتاجونه هو الركوب بالسيارات والقطار والرجعة، لكن الحياة وصعابها  لج

دين من الحرب العراقية   ي رجعتهم، لذلك المرسر
اإليرانية من الصعب تسميتهم مثل ما يطلق عىل فلسطيب 

 .الشتات) ال رجعة لهم، اشائيل تمانع(

 :الغاية من هذه السطور

 لكن بالرغم من ذلك، لكل قضية مصطلحاتها، أين مصطلحاتنا،استعمارية وحشية، ايران دولة ظالمة 

ي النكبة الفلسطينية لها تاريخها ونضاالتها تختلف عن المشاري    ع 
السياسية والنضالية لكافة المكونات ف 

 .ايران

، وآخر  ي
ي المعارضة االيرانية والقوميات تختلف عن النضال الفلسطيب 

ما توصلت والمشاري    ع السياسية ف 

ب باإلستقالل والتحرر هو محاولة اليه الحركة األحوازية المحاوالت للخروج من قوقعة الخطاب المطال

عال أحتاللية(، وسلوك أحتالل، هذا يمكن البناء عليه لتطويره والوداع ولو خجولة القول بما سموه) أف 

يث ال يستطيع العمل السياسي عن الخطاب القديم الذي صار سلطة ديكتاتورية دون وعي لمعتنقيها ح

ي 
ي ظل التحالفات إلسقاط النظام اإليراب 

 .ف 

 

لألحزاب والنشطاء ألعادة بناء خطاب   نقد الوارد محاولة فتح قنوات تحليلية لتفعيل التفكب  بكل خطوةال

ها الخروج من القدسيات والطابوهات والعمل عىل واقع قضيتنا المستقبلية بعد إسقاط   وتنظب  يمكن عبر

ي والعمل عىل استعادة الوضع الطبيعي ل عربستان قبل نشوء ا
لدولة األمة أو ما يشبه هذا النظام اإليراب 

ي المنطقة بعدم ظهور دويالت جديدة. الوضع، يتالئم و تطلعات شعبنا، وم
 وافق للخط العام ف 
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 شهر نيسان...شهر الصمود والتحدي االحوازي

 بقلم خلدون ابو الخطاب االحوازي

نيسان من اهم وكذلك من اقدس األشهر بالنسبة لالحوازيي   لسبب وهو ان اغلب األحداث يعتبر شهر 

ي االحوازيي    ي هذا الشهر حيث يحب 
ين من نيسان المهمه حصلت ف  ي العرسر

 ذكرى احتالل موطنهم ف 

ي الخامس عرسر من ١٩٢٥
ي االحوازي ف  حيث تعتبر انتفاضة نيسان  ٢٠٠٥نيسان وانتفاضة الشعب العربر

ة النضال االحوازيمن اهم  ي مسب 
ي االحوازي ومرحلة انعطاف مهمه ف   .انتفاضات الشعب العربر

ي جم
ي االحوازي بكل اطيافه وف  يع المدن االحوازية المحتلة مما سبب رعب لدى انتفض الشعب العربر

ي برئاسة خاتمي آنذاك وكانت من اهم أس
ي االحوازي هي أساليالنظام االيراب  ب باب انتفاضة الشعب العربر

ي تنص عىل 
ي تمثل بعضها برسالة عىلي ابطخي مستشار خاتمي آنذاك والبر

ي اإلجرامية البر
االحتالل االيراب 

ي االحواز المحتلةاتخاذ تدابب  لتقليل من عد
 .د نسمة االحوازيي   ف 

ي االحوازي انتقل من مرحلة اىل مرحلة  وهي ان الشعب  ٢٠٠٥مفصلية بعد عام ان نضال الشعب العربر

ي اال  ي وجه العربر
ي المحتل واستغل اي فرصة إلثبات هويته وصمود ف 

حوازي اتحد ضد ظلم النظام االيراب 

ي االحواز نرى ان الشعب الظلم واحدى مواجهات الصمود هي عندما يف
ي الفيضانات ف 

تعل النظام االيراب 

ي االحوازي بكل اطيافه يتحد لمساعدة  .اهاىل المدن والقرى المنكوبة العربر

ازه بهويته العربية   ننتقل لموضوع ي االحوازي عىل كينونته واعبر  مهم حول كيفيه حفاظ الشعب العربر

ي تربه االحواز ا
ي جابهت وعاداته وتقاليده المتجذره ف 

لعربيه وروح شعبها الخي النابض بمبادئ العروبه والبر

 شهر نيسان...شهر الصمود والتحدي االحوازي
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ي اتخذها ال
ي كل السياسات الشوفينيه البر

ي الجتثاث محتل الفارسي من محاوالت التغيب  الديموغراف 
 السكاب 

 ! هذه الهوية ووئدها وتفريس المنطقه

ال إرادي من خالل عده والجواب عىل هذا السؤال واضح ، اذ ان كل احوازي باستطاعته معرفتك بشكل 

 (mentality) لعقليهثوابت راسخه ، سواء كانت اثنيه اوعشائريه اولغويه بل وحبر اسلوب التفكب  وا

اعط الطاقه الكامنه للشعب االحوازي بالصمود والحفاظ عىل هويته ودحض  والمزاج العام ، كل ذلك 

ي االحوازي قد هوي ي تشيع بان الشعب العربر
ته ، بل عىل العكس عندما منع المحتل كل االقاويل البر

  زية عىل هوية ابنائها وقامت بتعليمهم اياهاالمدارس العربية والتعلم باللغة العربية حافظت المرأة االحوا

ي القرن التاسع عرسر والثامن عرسر عندما تم 
ف ان هنالك عدة شعوب ف  وهنا يجب ان نعبر

ي القارة األفري
قية واحدى هذه الدول هي الجزائر الشقيقة وللعلم الجزائر استعمارهاواحتاللها مثل دول ف 

ة   ، وبعد اال  ١٣٢تم استعمارها لفبر
 
ي احدى المناسبات ادمعت اعي   الرئيعاما

س الجزائري ستقالل وف 

ي 
ي األم وهي العربية ال اجيدها بشكل جيد نتيجه سياسه الفرنسه البر

هواري بو مدين وقال ابكي الن لغبر

ي االحواز المحتلة الكل وبدون اتبعتها فرنسا بت
عميم ثقافتها والقضاء عىل الثقافه واللغه العربيه ! بينما ف 

ي مدارس خاصة ، فهذا يثبت الصمود االحوازي  يتكلمون اللغة العربية وبشكل جيد وبدون تعاستثناءً 
ليم ف 

ه النضاليه ضد كل اشكال االجتثاث وسياسه التطهب   الطبيعي كرد فعل من اجل البقاء ومواصله المسب 

ي 
 ! العرفر

ة ي ة األخب 
ي الفبر

ي االحوازي ف  عمل بعشوائية ونضاله صار البعض يتكلم ويقول ويكتب ان الشعب العربر

 مشتتا وعشوائيا

 : ا اود ان اثبات عكس هذه الطروحاتوهن

ال النضال بالكفاح المسلح فقط ...؟   هل يمكن اخبر 

ي تتحكم بنضال الشعوب ومزاجها فهنالك قواني   عامه وموضوعيه اضافه اىل الق
واني   الخاصه والذاتيه البر

واستيعاب النخبه كان والوضع الدوىلي واالقليمي وكيفيه نضج مع االخذ بنظر االعتبار عامل الزمان والم

ي تقود النضال وتوجه الجماهب  وفق الظروف اآلنفه الذكر ابتداًء من شحذ طاقات 
الثوريه المثقفه البر

ي سوح النضال واستثمار كل الوسائل النضاليه وعىل كافه الجماهب  وتوعيت
ها وواجبها وزجها ف  ها بمصب 

كب   عىل التنظيمات المهنياالصعده ابتداء 
ه والنقابيه والطالبيه والصحفيه مرورا بتحرك من الثقيف والبر

ح القضيه االحوازيه وما يعانيه الشعب االحوازي وتعريف المنظمات الدول يه والحقوقيه لجان الخارج برسر

ي تلك الد
ي تقيمها االحزاب التقدميه واليساريه ف 

ول وتقويه اوارص والسياسيه والمساهمه بالفعاليات البر

ي المقيت وكشف الصداقه والتضامن معهم و 
اقامه التظاهرات االستنكاريه لنظام المالىلي الرجعي الطائق 

اء وتفنيدها من اجل دحضه ا وتبيان حقيقته الشوفينيه التوسعيه ادعائآته وسياسات التضليل واالفبر

اللجوء اىل العنف الثوري من اجل وطبيعته العدوانيه ، كل ذلك وبشكل متوازي مع الكفاح المسلح و 

ي احوازي ، اال وهو اقامه جمهوريه االحواز العربيه الوصول ل لهدف المنشود والذي هو حلم كل عربر

 ! المستقله
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ام الشهداء  احير
ُ
 "" وجوب

 جواد الحیدري

 

 
 
هم و تجعلهم رموزا

ى
م شهداءها، و تجل م نفسها تحبر ي تحبر

 الشعوَب البر
َّ
 بحروف  و  إن

ٌ
 ُيخط

 
 و تاريخا

 
عظماءا

أ النشء الجديد حسب
َ
ش
ْ
ي ِسفر البطوالت الخالدة الذي ُين

تعليماته و دروسه و رسائله، و يهتدون   من نور ف 

 
ً
 خالدة

ً
َ عظيمة ي

 من سلوكيات بهديه. و تكون وصايا الشهداء مفاهيم و معاب 
 
ا  ّ  ممب 

 
 سلوكا

ُ
َمأَسُس و تصبح

ُ
 ت

ي 
ُع لبناء و ترسيخ ثقافة المقاومة النضالّية  الشعب. و هذه العملية تقع ف 

َ
وض

ُ
ي ت
اتيجية البر  مقدمة علم األسبر

، و من ور الثوروّية للقي امعي  
ّ
 الط

َ
، و الُعتاة  الظالمي  

َ
 الطغاة

َّ
 أن

ُ
، لذلك ُيالَحظ

ً
 و قامة

ً
ائهم ام بالمجتمع قيمة

عي 
لَّ السَّ

ُ
 ك
َ
قي   و المتلّوني   يسَعون

ى
 الُمِتَمّجدين و المتمل

ُ
 لتشويه صورة الشهداء، و تزييف الحقائق، زعنفة

ق للشعب لُيكملوا محاولتهم طمس ال ي تحقب  و طمس التاري    خ المرسر
هوّية و سلب اإلرادة، و اإليغال ف 

لُم، و يركَن إىل
ُّ
ِة و المسكنة، و الشعب، حبر تستوي عنده األنواُر و الظ

َّ
 القنوط، و يرض  بالِهواِن و الذل

حاِت تار 
َ
 بَصف

َ
ف

ّ
. ُيجد

 
 و مجدا

 
 و ِعّزا

 
ء فخرا ق المىلي

 يخه المرسر

ام الشهداء  احير
ُ
"" وجوب  
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ُ
 المقاومة

ُ
 أهُل القضّيِة و الطليعة

ُ
 عن مكِر الماكرين، و كيِد  و عندما يسكت

َ
 ماجداٍت و مواجد

ُ
المؤمنة

 
ُ
ِب الكائدين، و فسوق أهل الباطل، تتشّجُع حفنة ي إىل رص 

ّ
ي تؤد

 الُبغاِة  عىل فعل المزيد من األعمال البر

ِك قواه، و فصِم عروةِ 
ُّ
ك
َ
ف
َ
 .ُحِمهوحدته و تال  نسيِج المجتمع، و ت

 

ورةِ 
َّ
 النضاِل و النهضِة و الث

َ
 طريق

َّ
ُرِق الوعرة، و يحتاُج إىل  إن

ُّ
 بالمخاطر و الصعاِب و الط

ٌ
محفوف

ي هذه الطريق من
ه، و تسيَل الدماُء  تضحياٍت جساٍم، و ف 

َ
 رفيق

ُ
فيق  أخاه، و الرَّ

ُ
 األخ

َ
 ُيجاِبه

ْ
الممكِن أن

ِر، و 
ّ
ز
َ
رِص الُمؤ

َّ
 الن

َ
ي نخلة

 لتسقر
ُ
 يالزكّية

ْ
َراألديَم من أدراِن األنجاس. و يمكُن أن هِّ

َ
ط
ُ
ومِة الئم، ت

َ
تعّرَض المرُء لل

 و ال يحتفَل بالكالِم و نميمِة نّمام، و ُيعاَب كالُمه من ذوي الفهِم السقيم، و لكن عليه 
َ
د
َّ
َ و يتجل  يصبر

ْ
أن

 للتضحيّ 
َّ
يستعد

ْ
ر قلَبه باإليمان، ول ُيَعمِّ

ْ
سام إىل الُعالالذي ُيرم عىل عواِهِنِه، و ل

َ
 .ة حبر يعلو و َيت

 

ل  
ُ
يجعْل ك

ْ
ْل عىل هللا، َو مَ و ل

َّ
وك
َ
َيت
ْ
يِه، و ل

َ
ْصَب َعْين

ُ
ا بطوالِت و صوالِت و تضحياِت شهدائنا ن

ِّ
ْل  ِمن

ى
َوك
َ
ْن َيت

 
 
َرجا

ْ
 ّمخ

ُ
ه
َ
 .عىل هللا َيْجَعْل ل

 

ي  ي هذا الخصوص يقول أبو الطّيب المتنبر
 :و ف 

"  
ُ
ف َ َّ ُم الرسر

َ
 َجو ال َيْسل

َ
 َعىل

َ
ى::حبرّ ُيَراق

َ
 َذ
ْ
ِفيُع ِمَن األ مُ الرَّ

َّ
 "اِنِبِه الد

 

ُعُروَبةِ 
ْ
 ِلل
 
 للوطن، َو ُحّراسا

ً
ْم ُحَماة

ُ
ْمت
ُ
 .د
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 قصيدة الوطن

 جيداء محمد

 الیله احب اتمشر بربوع الوطن

 بلکت الگالي رصیفه ارتاح بیها

 

 فکرالیله ما ضل حیل بیه و ال 

 

 اسني   و آنه الخوف متسیطر

 بروحي وماضگت طعم األمان

 

 رع افکار المدینهومن دخلت بشا

 شفت ناس بطونهم ترصخ مجاعه

 

 وشفت ناس اعقولهم بل جاهليه وعدهم ويه الحب رصاع

 

 اس رسمة بلچذب ضحکه عله خدهه وکابرت یم الحزنن

ة الوطنقصيد  
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 وناس من گد البواحی امغورجه ابهمهه الجفن

 

 و هیه مجروحه بوی    ع خلص عمرهاوناس ترگص 

 

ه   ناس تعبانه و فقي 

هاورگصت اگبال الفلس ن  زعت سير

 

 و ناس همتهه التظاهر

 ناس فاضحه ذنبهه و ما بعد ضل عدهه ساتر

 

 دخت من هاي المناظر

 وادم تأکل بروح الشعبشفت 

 

ي طال دیره بیهه ابلیس حاکم  و الظلم یا رب 

 

ي و انته 
ان العدالههيه بس يمك شكوبر  مي  

 

ي هاي الناس کلها  رب 

 عایشه ابهم البطاله 

 

 وانته وحدك الهه مرجع

 

 يا الهي الناس غاطيهه ذنبهه

 ابرحمتك عل وادم اشفع
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 كمدن قاوم العدو بالحفاظ عیل أسماء

 برح  اسمهای اصیل شهرهای عرب نشي   که ازدوره رضاشاه تااالن تغیي  یافتند 

ها منذ حكم رضاه شاه حتر اآلناألستعرف عیل بعض  ي تم تغيي 
 ماء التر

 

 تعلمها و إستخدمها بمحادثاتك و حبر كتابتك بالفارسية و إحتفظ بها و علمها ألطفالك و من حولك. 

وعية للزي ويرألن إهمالك سيعطي مرسر                  .ف و البر 

(إىل چمران -151 ي البسيتي  
 قرية الدهالوية)ف 

ي  -152
 12دان(إىل ايستگاه عباجي الصوينخ)ف 

ي  -153
يعبر ي الحميدية و ذلك نسبة لألمب  محسن المشعشعي المدفون فيها( إىل شر

 .قرية المحسن)ف 

كسماء مدنقاوم العدو بالحفاظ عیل أ  
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 الدهلة اىل دهلران -154

ي الشبيشة بالقرب من شيبان اىل ك -155
 وى امام خميب 

ت إىل شهيد دانش -156  عملة السيف)السوس( تغب 

)رصخة الدچة(اىلقرية محمد  -157 ي
  دو سلگالشغابر

 عي   إخويش)الدچة(اىل چشمه خوش -158

 قرية بيت سيد يوسف)الدچة( اىل دال پری -159

 جي العامرية اىل كوي عامري -160

ي عبادان إىل شلهة امام حسن عس -161
 کریشلهة معاویة ف 

ي مدينة زيدان إىل دارب  هاره -162
 قریه دار بارح ف 

  شهر چمرانمدینة الجراجي إىل -163

 چة من قری الجراجي إىل هچهالحش -164

 ام الغزالن تقع بي   معشور والدورق إىل مرغزار -165

 امیلح بي   معشور والتمیمیة إىل رحیم آباد -166

 مش عنبر  أم الشنبار تقع بي   معشور والتمیمیة إىل -167

 قریة السلیمان)ناحية شاوور قرى كنانة( اىل حسي   ناهض -168

 اوور قرى كنانة( اىل آية هللا رفسنجاب  یة بیت امزیعل)ناحية شقر  -169

 قریة بیت عىل زامل)ناحية شاوور قرى كنانة( اىل شهید بهشبر  -170

 قریة بیت عجم)ناحية شاوور قرى كنانة( اىل مجاهدين -171

ية -172 ي الدورق إىل بوزي البر 
 ف 

ي رامز(إىل أسوار -173
 أبو الفارس)ف 

ي المحمرة(إىل بردانأم  -174
 الصخر)ف 

ي المحمرة(إىل برزين -175
 رويس)ف 

ي مدينة األهواز(إىل رامه -176
 الرملة)ف 

ي الخلفية(إىل آزاده -177
 العبدلية)ف 

ي عبادان( اىل گلبوم -178
 قرية المعانيج)ف 
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 انقرية أبوعظيم اىل مه -179

 قرية أبو فلفل اىل فركند -180

 قرية البچاچرة اىل مينوچهر -181

 قرية كوت شنوف اىل دل آويز -182

 قرية المچر ي اىل چرامه -183

 قریة ناهي اىل ناهيد -184

 قرية أبوفلوس اىل پدرام -185

 قرية األزرگ اىل کبودان -186

 نهر العریض اىل پهناب -187

 قرية نهر نشمي اىل پرند  -188

 قرية أبوشانگ اىل شادان -189

 فرازانقرية أبو صدرين اىل  -190

 قرية شنوف اىل زيبان -191

ي رامز( اىل اسوار قرية -192
 أبوالفارس)ف 

ي رامز(اىل ريوار -193
 قرية رغيوة)ف 

ي رامز( اىل زيور -194
 قرية زويدي)ف 

ي القصبة(اىل زيناوند  -195
)ف   قرية سالجي

ي التميم -196
 ية(اىل سورينقرية الصويرة)ف 

(اىل  -197 ي تسبر
 شادابة)الحمدهلل فشل هذا اإلسمالشعيبية)ف 

ي إيذج( -198
 اىل منگشتقرية العباس)ف 

 ام الغزالن)األهواز(اىل كوي فرهنگيان -199

ي السوس(اىل فرازين -200
 قرية ين معىل)ف 
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 تحية العروبة و الروح النضالية الثورية

 جواد الحیدري

 

 

 " 
َّ
َ  السّيئات"، فكذلك السّيئات يذهير  َ  الحسنات، السّيما إذا كان الشخص الحكما أن سنات يذهير 

لزل الفكري يمتلك بعض القد ة و البر 
ّ
اجع و التقاعس و الرد ي بالبر

ات والمهارات، و ال يكتق  رات و الخبر

، و يحاول التأثب  
ير ما حدث له من سقوط مدوٍّ ي الذي يحدث له، بل يسع لتبر

اآلخرين  عىلاإليماب 

 ما يتبب ّ من أفكاٍر إ
ّ
 أن

 
ة الّصواب، و يغوي  هم بكالمه المعسول، زاعما

ّ
نهزامّية، و روح ِليحرفهم عن جاد

 !!ضعيفة، هي المنطق السليم

 

ي الذي يقول
ّ
 :و هذا األمر يذكرنا ببيت شعر للمتنبر

 "  
ُ
ديعة

َ
 خ

َ
َعْجَز َعقٌل:: َو ِتلك

ْ
 ال
َّ
اُء أن

َ
ُجَبن

ْ
ْبِع اَيرى ال

َّ
ئيِم الط

َّ
 لل

 

، يبلغ أغوار النفس، و يسكن الرس  ّ ّ نفسي  عن عمل روجي
ٌ
 اإليمان بعقيدٍة ما هو عبارة

َّ
يرة، و ُيفِعُم القلب، إن

ى ذلك استعداد 
ّ
ي اعتنقها... و ُمؤد

لدرجٍة يصل المرُء اىل  اإلعتقاد الراسخ و اليقي   الجازم بالعقيدة البر

 تحية العروبة و الروح النضالية الثورية



35 

 

 اإلنسان المؤمن بعقيدٍة ما يفضُل  اإليثار بأغىل ما لديه،اإلنسان للتضحية و 
ّ
و أثمن ما يملك. بمعب  أن

ي سبيل اإلنتصار لقضاياه اإليمانّيةمبادءه و قيمه عىل نفسه، و يبذُل أع
  .ّز ما لديه ف 

انة، و أقوال فارغة بل إنه
ّ
 شعارات رن

َ
 الثورّية و النضالّية و القضايا اإليمانية ليست مجّرد

ّ
ا تصديق كامل،  إن

  ٌ ي النفس. إنها يقي   ٌو وعي
قدة ف 

ّ
 مت
ٌ
ابة، و ثورة

ّ
، و روٌح وث ي

ى
 شامل و كىل

ٌ
   عميق، و إيمان راسخ، و إدراك

ٌ
و إذعان

ي  بأحقّية القضّية العادلة الُمتبناة، و العمل الدؤوب عىل بلورة مقّومات إنجاح هذه القضية، 
واقعي  حقيقر

سّية المكّونة للقضّية. أي يتوّجب عىل المؤمن المبادئ و األسس األسا و التعامل مع اآلخرين عىل أساس

ان مبادئه الثورّية  الثوروّي المناضل أن يضع جميع تعامالته و اتفاقاته  ي مب  
و حبر تقييمه لألشخاص ف 

ليمب   الخبيث من الطّيب، و يقّرب و ُيبعد األفراد و األشخاص عىل أساس مدى تقّرب  هم أو ابتعادهم من 

انهم و خدمتهم لهذه المبادئ و للقضية الثورّية الكلّية الشاملة، كٌل حسب لقضية، و عىل أساس  إيما

ه. بهذا اإليمان، و بهذه الروحّية اإليمانية الصادقة المعطاء ُيكتب النجاح و تتحقق قدراته و مواهبه و مكانت

ُل الصعاب، و ُيقهُر المستحيل. و يتم القضاء ع
ى
 المعجزات، و تتذل

ّ
ي تشت

فشل ىل األنانّيات البر
ُ
ت و تفّرق و ت

  .العمل الخالص

 :و لقد قال الشاعر الراحل عمر ابو ريشة

َعقِ  
ْ
ي َو إذا راضِت ال

 أناب ً
َ
عِب أن يكون ِمَن الصَّ

َ
:: ف

 
لبا
َ
 ق
ُ
 يدة

 

، و أبقينا عىل تعامالتنا مع األشخاص عىل أسا
 
 آنّيا

 
 مصلحّيا

ً
س المجامالت أّما إذا تعاملنا مع القضايا تعامال

عوا النجاح و ال التقدم،  الباردة، و 
ّ
المصالح البينّية الشخصّية، و سكتنا عن الباطل و أهل الباطل فال تتوق

 التاري    خ ال يرحم و 
ّ
روا أن

ى
 ...ستبقر القضّية تراوح مكانها، و تذك

 .و سيعلُم الذيَن ظلموا أيَّ منقلٍب ينقلبون
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 ل و حکم احوازي امثا

 حميد عاشور

 
 

 18ازية .. امثال و حکم احو 

 ،
ْ
 ح ّي ه

ْ
 إل گ ارص  ت ه

 ِب ل
َ
 رت إل ح

ْ
 !.. إي خ اف ِم ن ج

 
 .. 

ْ
 ح ّي ه

ْ
الگارص ته

ل مق روص، ال م ل دوغ ا
ة )الثعبان( ـّ  .م ن ال حي
 
َ
إي خ اف م ن .. ي خاف

ن ـِ  م
ل .. ج  ّرت  ـِ ج ْرت ال َحب

ـْ ل)سحب(   ال َح ب
ه ذا ال م ث ل ال ش ع ب ي ...

 ع رب ي ي ق ارن ال م ث ل ال
ال ف ص ي ح )من جّرب 
الُمَجّرب دانت به 

 . الندامة(
رأي ن ا ف ي ه ذا ال م ث ل، 

 :  ي نم ن ج ه ت
1 

ّ
ل ن ا ب ت ع م ي م ه ذه    س ل ب ي: إذا ف ش ل ن ا ف ي ت ج رب ة م ع ش خ ص أو ج م اع ة وح ص دن ا خ ي ب ت األم ل، الي ح ق

 .  اتال ت ج رب ة ع ل ى ك اف ة ال م س ت وي

 م م ن ه ذا ال ف ش ل وي درس أس ب اب ه وِع  2
ى
 ع ل ى ال م رء أن ي ت ع ل

ّ
    إي ج اب ي: إن

 
ل ل ه و ي ت ع ام ل م َع األخ ري ن    أف ردا

 !  ذٍر وإن ت ب اٍه واع ٍ وم دروسك ان وا أم ج م اع ات    ل ي س ب ل َح ذر ال خ ائ ف ب ل ب حـَ 

 

 امثال و حکم احوازي 
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  19امثال و حکم احوازي .. 

ب ـِ ل
ـَ چ ـْ  إل

ْ
 ه
ّ
ض ـَ ر ، ف وگ إليَم ل إو ع ـُ گ ـُ ف ـْ   !.. إل

 

ظ ،  ـّ ر .. تعيس ، خائب الح ـُ گ ـُ  عاثر الطالعإل ف

َمل ـَ  ف وگ إلييَمل .. فوق الج

ه الكلب لب .. وعضـّ ـِ ـَ چ ـْ  إل
ْ
ه ضـّ ـَ  أو ع

دبر منهشخص ٌ كان ال  ... ـُ كة كانت ت  . يهادنه الحظ. كّل ما فعل، واين ما نوى، البر

ي مكان اخرفح
 . اول أن يرحل من موطنه اىل بلد ٍ ثان. ليجّرب طالعه ف 

د  ـّ  . عليه الجوع والعطش وحي   الذهاب، بي   الطريق إشت

ٍة طويلة، جاءت قافلة ورأته مطروحا فوق الرمال  . بعد فبر

ن عليه  ـّ  . وأمر غلمانه ]مّوظفيه[ أن يركبوه عىل ظهر إحد الجمالشيخ القافلة، ح

ه وحينما وضعوه ـُ ـّ  ! عىل ظهر الجمل، قفز عليه كلٌب وَعض

ئ فرصخ المسكي   بصوٍت وهو عىل اخر أنفاسه، معاتبا ِلحظـّ  ّ  : ه السب 

ى إذا كان [ فوق الجمل ، يّعضه ألكلب ـّ ظ ] حت ـّ  !.. ع ديم الح

ي يقول : 
 !.. الفقب  ل و ِطِلع ع َ ضه ر الجمل بيعض ّو ألكلبالمثل اللبناب 
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  20ة .. امثال و حکم احوازي

ب ، وي صي ح : ح رام ي ـُ گ ـَ  بلن
ْ
ط ، صاح ب ه ـُ  !! اي ح

 

ط  ـُ ع صاحبهإي ح ضـَ ـَ  .. ي
ْ
 ُ صاحب ه

ـَب ق  ـَ ـُ ب .. ف ي أل ن  ب ل ن گ
  رامي ويصيح ، ح رامي .. ويصيح، ينادي .. ح

، علينا أن نع رف مالمقصود ]هنا[ م ن النق ب .. ئ  ! قبل كل شب 
ي أألزمنة البائدة،  

 كانوا الحرامي ة يحف روا )بمعدات خاصة(ف 
ة أل دخول  ـّ ي حائط المنازل، ومن ثم

 عىل بي وت الناس للسطوحف رة ف 
 ! و الس رقة

، ب أ عي
ّ
 نه شاط رألحكاية .. ت صادقوا أثنان، األول )نسميه، زي د( وي د

 .. وذك ي و
ي )نسميه، عبي د( صادق وت ص ل ص داقته اىل ح د الس ذاجة وال

 . بساطةوال ثاب 

، ق ال زي د لعبي د: تعال بنا أن ن ذه ب اىل الن زهة و  ي ليلة م ن اللياىلي
 . الف رجةف 

ى ـّ  فقبل عبي د، وذهب وا األثني ن م ن من زل اىل من زل ومن ديار اىل ديار، حت
 !  قص ر ٍ عال ي ملكه ملك أم وزي روصل وا اىل

رب زي د اىل القص ر، وأخ رج  ـّ ات ه، وصار ينق ب ف ي الحائط،ت ق 
ّ
ع د ـُ  م

 ! و من ث ّمة طلب من عبي د أن ي دخل ال نق ب
ق بل عبي د،  ـّ  . طلب ص ديقه ب دون سؤال واستفسارت 

ا دخل عبي د ألنق ب، صار زي د ي ص رخ بأعل ى ص وته: ح ر  ـّ  .. ام  ي .. ح رام    يو ل م
رعبت الناس وجاءوا الح راس، أ

ُ
ي ألسج ن. وبق ى زي د عىل ص وت زي د، ا

وه ف  ـّ خ ذوا عبي د المسكي ن وزج
خ ال ذي عمله لص ديق ـّ  ويضحك، عىل الف

ْ
قهقه ـُ  ... ه عبي دي

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=247706392022270&set=a.247706388688937&type=3&eid=ARAVd8x5C7E4rtN74GApbE8ZhhcdUKE1uxO0kTVaHw0HKvlU2BCrdIrfXfCI32IFnIO62zseLXQF4o0Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=247706392022270&set=a.247706388688937&type=3&eid=ARAVd8x5C7E4rtN74GApbE8ZhhcdUKE1uxO0kTVaHw0HKvlU2BCrdIrfXfCI32IFnIO62zseLXQF4o0Q
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ـّ ر ق ولك بم ا  ئ بكل خلوص، وألثان ي ينق ل ويف س يشاء، لكي ي خدش المفه وم .. أنت تق ول أم تفع ل شب 
 !  قوي ه ّول بسمعتك، ويظه ر لالخ  ري ن بأنه ه و صاحب الح

 ب  ه
 
 أن ت ك رر ه ذا المث ل الشعب ي، ساخ را

ّ
 : حي ن أذ ما عليك إال

 (چنه صارت ) کأنها اصبحت 
ط صاح بك ب لن ق ب، وص يح .. ح   رام   ي ـُ  ! ! ح

 

 

 !ال... لن نبیَع الوطن

ي 
 عباس الطاب 

 

 !ال... لن نبیَع الوطن

 ّ ي ي األب  ي أیها العرب 
 أح 

ك
ُ
 ... سالٌم علیك.......فدیت

 
ْ
ي أقبْل یدیك

 دعت 

 
ْ
...بکل اعتذاري... إليك ي

 وهذا رجاب 

 
ْ
 ن  ب  ی َع الوطن

ّ
 ....بأّل

 بع
ْ
ـَ ن ل ـُ  وال یقت

ْ
نا، کفا نا ِمحن

َ
نا بعض

ُ
 ...ض

 
ْ
یاع

َ
 فلسطي   ضاعت ببیع الِض یاع...کفانا ض

نا فأرضك یا 
ُ
 سیدي ِع رض

 
ْ
ي المزاد

 
نا ف

َ
 ِعرض

ْ
ن
َ
 فال تعرض

 
ْ
 دفُع الثمن

َ
َـّ ك ـَ ن  غِری

ُ
 وال ی

ك یا سیدي متحٌف  ـُ  فبیت

 
ٌ
ي کل رکن به آیة

 
 وف

 ... تراث الجدود  وعطر األِب 

 ال أجنب   ي حذاِر... حذاِر... أال... ال.. 
ُ
ه ـْ ـِ ع ب 

ـَ  ...ت

 !ال... لن نبیَع الوطن

 



40 

 

 

ها عي  صفحته االنستغرام  د یغسان چلداوي رسام احوازي، رسم العد و منها صورة   ةیمن الصور و نشر

ذي نقل معاناة المدن األحوازية جراء السيول وصور تلك المشاهد بحري" ميالد بحري ال الد ی"م

 . ي أصعب األنظمة رقابة عیل الصحفيي  
 
 سلطة اإلعالم ف

ً
 بعدسته متحديا
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 ماذا بعد الكورونا ؟؟

 بقلم أحمد بوداود / الجزائر

 

ي العالم من أخبار كورونا و ما أوصلت ال تكاد تخلو صحيفة و ال مجلة و ال قناة من القنوات التلفزيون
ية ف 

ة و ال  إليه من أزمات صحية و اقتصادية و حبر  اء صغب  ك الخبر
ي كثب  من الحكومات، و لم يبر

سياسية ف 

ة بشأن الجائحة إال أوردوها سواء من قبيل الحقيقة العلمية أو ب اف ، كبب  اجتهاد الرأي و منطق االسترسر

يحة واسعة من الشعب الجزائري لن أتكلم بشأن اإلهمال و الس خرية و ال الشق الفكاهي الذي أفرطت شر

ي الخوض في
ي تنرسر عبر صفحات التواصل االجتماعي و حبر عبر بعض القنوات ف 

ه، وال عن اإلشاعات البر

ي عودتنا عىل انحدار مستواها اإل 
ي هو ما بعد االعالمية البر

ي معالجة األحداث ، لكن ما يعنيب 
عالمي ف 

بالشأن السياسي ، ماذا سنستفيد؟ وماذا سيتغب  فينا عىل جميع األصعدة؟ فهل النتائج ستغب  شيئا  الكورونا 

؟ هل ستتغب  تركيبة العقل االجتماعي الجزائري مثال؟  و هل ما اقنعنا به كوفيد   عن مفهوم   19واالجتماعي

أم أن ريمة ستعود لعاداتها  دود تقاطع الفردية منها مع الجماعية سيبقر بعد زوال الوباء ؟؟الحرية و ح

و هل ستستفيد الحكومة من نتائج هذه األزمة   القديمة؟ ، كيف سيكون الشأن الصخي من اآلن فصاعدا؟

 ماذا بعد الكورونا ؟؟
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ي خطابه م
ي أشار إليها رئيس الجمهورية ف 

ي مناطق الظل البر
ي إنجاز مستشفيات ف 

؟؟ و تبدأ ف  ا قبل األخب 

ي إيطاليا المتقدمة علينا بكم هياك
لها الصحية و نوعيته سيعزز قناعة الحكومة بإفراد مزيد هل المشهد ف 

انية ال صحة و مخابر البحث العلمي ؟، كم وكيف سنستفيد أشيا واجتماعيا،  و هل من االهتمام بمب  

ي عمت الشوارع و األحياء و حبر ا
ي باتت ال تخلو من ستستمر مشاهد النظافة البر

لمراحيض العمومية البر

 المعقمات ؟

االجتماعي كون كأش قد احيينا عادات ومهارات كاالجتماعات العائلية و إعادة سلوك التواصل أتمب  ان ن 

ي زمن 
ي مناشب  بعض األصدقاء ف 

الذي افتقدناه منذ ارتباطنا بوسائل التواصل، قرأت الكثب  من النكت ف 

 ، الحجر 

ي تجبد لل فبعضهم كتب
ين سنة زواج اكتشفت ان زوجبر " و كتب آخر " ما : "انا ميكانيكي بعد عرسر يمي  

ي أ
ي من حكايات خالل أسبوع جعلب 

ي و زوجبر
كتشف فيهم أشياء جديدة ما كنت ألعرفها تبادلته مع أبنابئ

ي لم اتعود عىل
ي قبل الحجر" و أضاف آخر اكتشفت بعض جوانب التقصب  األشي عرفت اب 

 بنمط حيابر

ي الجميلة ال ت
ي عند نومهم وان مراهقبر

عرف كل صيغ االستغفار وال تقرأ آية  ان أطوف عىل غرف ابنابئ

تعليم ابنها ذي السبع سنوات الصلوات الخمس، و بالنسبة  الكرسي بعد كل صالة، وأخرى استثمرت وقتها ب

ل طعم رائع حدد لهم أوقاتا ثابتة لالجتم ين كان لصالة الجماعة بالمب   ح خاطرة دينية لكثب  اع وللذكر ولرسر

طه بعض المرارة بسبب ايقاف الصلوات بالمسجد، ولكن ايقاف او صحية، صحيح ان هذا الطعم تخال

موضوعا جديدا تمت مناقشته، وكم مرة تكرر ذلك باالسالم، فتعلمنا معلومات الصلوات بحد ذاته كان 

ام بالتعليمات والقواني    ء جديدة دينية وتاريخية، ان االلبر  ي
 المفروضة عىل مستوى الدولة واالشة هو سر

، كل هذه المناشب  و مفرح بحد ذاته، ا ها و غلبية االش لم تمارسه منذ مدة بداعي حرية الرأي والتعبب  غب 

ي السلوك الفردي و االجتماعي 
ي أغلبها من قببل الدعابة و النكتة إال أنها تعكس تحوال ف 

 . إن كانت ف 

 

انزا اإلسبانية سنة  و مخلفاتها كما ذكر طاعون عمواس و األنفلو   2019العالم سيذكر  كورونا  من المؤكد أن  

ها ، لكنه سيحن أيضا    1918 ي و مالريا إفريقيا و إيبوال و غب 
لالجتماعات االشية و سيفتقد هذه النعمة البر

، كورونا أزمة و  ية السوداء ازمة و مازلنا  ال تقدر بثمن ومن نعم هللا علينا أنها تمارس بالوقت الحاىلي العرسر

ه، لكن من المؤكد ان االزمة ألقت   نتذكر ما مر بنا وقتها من آالم و محن و حظر تجول وفقدان االمان وغب 

جابية علينا، كذلك أزمة كورونا ستنتهي بإذن هللا وسنستفيد مما اكتسبناه منها عىل جميع بنتائجها االي

 . المستويات
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اتوری با ساز و کار استعمار داخیل    ایران؛ بازمانده یک اميی

 يوسف عزيزی بت  طرف

 

اتوری، واژه ای ست التیب  به معن ای لغوی قدرت و حکومت. اما در حوزه سیاست، طبق فرهنگ امبر

ده ای از   واژگان آکسفورد، به معنای » کشورها و مناطق که از سوی یک الیگارسر یا مجموعه گسبر

اتوری را چني   تعریف م کند:  ، امبر  
کشوری مستقل بر آن حکومت م شود«. نب   فرهنگ واژگان کولیب 

 های
ی

 دارد  » شماری از ملىل که ویژك
ی

ك     .«گوناگوب  دارند و یک فرمانروا یا کشوری مشخص بر آنها چب 

،   ۲۲۰  –ق م  ۵۵۰ر بازه زماب  )پارسیان د  اتوری هخامنسر را تشکیل دادند که طبق تواىل تاریخ  ق م( امبر

اتوری ساساب   اتوری جهان بود. پس از سقوط پارت ها، امبر هشتمي   و برحسب مساحت، دهمي   امبر

اتوری با ساز و کار استعمار داخیلایران؛ بازمانده یک  اميی    
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د. وطبق٦٥١-م٢٢٤) ، از نظر مساحت، در ردیف چهاردهم جای م گب   م( شکل گرفت که در عرصه گیبر

اتوری از نوع کنفدراسیون بودند که از ایالت ها و کشورهای مستقل گفته تاریخنگاران ایر   این دو امبر
اب 

  .تشکیل م شدند

اتوری   اتوری ساساب  و تا پیدایش امبر م، هیچ   ۱۵۰۲صفوی در سال  پس از فتوحات اسالم و سقوط امبر

اتوری پارس ش بر نیاورد؛ یعب  خالل نهصد سال پس ا ی به نام کامبر شور پارس یا ایران وجود ز اسالم چب  

م به عنوان نام رسم کشور رواج بي   الملىل نداشت و ۱۹۳۴نداشت. و م دانیم که واژه ایران تا سال 

اتوری پار  س یا پرشیا م شناختند. در تاری    خ نگاری های فارس، ما نام عرب ها و غربر ها آن را با نام امبر

اتوری را اغلب ، با نام خاندان های فر   این امبر مانروای آن م شناسیم تا با نام ایران؛ همانند سلسله ساساب 

    .سلسله صفوی یا سلسله قاجار

 یا Protected Domainsدر قرن دوازدهم میالدی، در دوره سلجوقیان، اصطالح ممالک محروسه، 

Protected Countries شانزدهم میالدی نام ه در قرن   وارد ادبیات سیاس و اداری فارس شد تا این ک

اتوری صفوی گردید   .رسم امبر

اتوری صفوی شامل چهار مملکت بود: عربستان، گرجستان، لرستان و کردستان. گرجستان در سال  امبر

اتور  ۱۸۱۳ اتوری، مملکت های طبق عهدنامه گلستان از امبر ی قاجار جدا شد و از آن پس، این امبر

، گیالن و خراسان را در بر گرفت و نب   ایالت هابي نظب  اصفهان، آذربایجان  عربستان، لرستان، کردستان،

   ..کرمان، فارس و

ن در قرن نوزدهم، ایالت هرات و خانات قفقاز نظب  داغستان، آذربایجان، ارمنستان و شانجام در قر  

طول این رو در از این کشور جدا شدند. از  –که ایران ادعای مالکیت آن را داشت   –بیستم، بحرین 

اتوری پارس بوده ایم. از  دویست و اندی سال گذشته، ما گواه جدا شدن مملکت ها و ملت هابي از امبر

اتوری ها در طول تاری    خ، پیوسير  ملت ها و کشورهابي به آنها یا ج  های امبر
ی

دا شدن شان از آنها ویژك

  .بوده است

ادامه داشت و این نام پس ( ۱۹۰۹-۱۹۰۶وطه )اداری مملکت های ایران تا انقالب مرسر  –نظام سیاس 

وطیت هم شد. این مملکت ها نشان م دهد که ایران، تک کشور و  از آن انقالب وارد قانون اساس مرسر

اتوری شامل چند ملت و م ملکت بوده که گاه به شکل کنفدراسیون و گاه تک ملیت نبوده بلکه یک امبر

به رغم تغیب  نام آن از ممالک محروسه به مملکت   ت. و ایرانبه شکل فدراسیون سنبر اداره م شده اس

که تا آغازهای قرن   –شاهنشاه و سپس جمهوری اسالم، و برانداخير  حکومت های این مملکت ها 

اتوری  -بیستم وجود داشتند  اتوری استهنوز یک امبر   .است یا به عباربر بازمانده یک امبر

نشي   مملکت عربستان )خوزستان کنوب  ( ی ین این مملکت ها به شمار م رفت.   ا امب  محمره یك از مهمبر

     .فرمانروای این مملکت، شیخ خزعل بن جابر از استقالل داخىل برخوردار بود 

اتوری است و نه دولت    ملت؟ –چرا م گویم ایران یک امبر
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ک خود آگاه و  –دولت   یت مردم به هویت مشبر فرهنگ مشابه از ملت، کشوری است که در آن اکبر

ملت، مرزهای جغرافیابي با مرزهای سیاس همگون است و اساسا آرمان این  -برخوردارند. در کشور

ملت  –دولت  ملت، دربرگرفير  ملبر است با تبار و سنت های یکسان. این، یك از تعریف های –کشور 

   .ملت است -یا کشور

ک فراگب  وجود ندارد، بلکه  
 و زباب  وجود دارد که با مرزهای سیاس مرز در ایران، هویت مشبر

ی
های فرهنك

، ترکمب  و لری و..   ، بلوجر ، کردی، عربر
مطابقت ندارد و به جای آن، مرزهای پارس، ترك آزربایجاب 

  .وجود دارد 

، (  ۱۳۲۰-۱۳۰۴سال فرمانروابي خویش )  رضا شاه پهلوی ط شانزده کوشید تا با قلع و قمع، هویت زدابي

ملت ایران را  -کوچاندن اجباری ملیت ها و تغیب  مملکت ها به استان ها، اساس کشور  ی و پارس ساز 

بنیاد نهد. فرزندش محمدرضا پهلوی مخلوع نب   راه پدر در پیش گرفت. جمهوری اسالم که بر اثر انقالب 

نیاورد، ید  به منصه ظهور رسید، تغیب  چنداب  در آن روش های شکوب آمب   پد  ۵۷مردمان در بهمن  این  

 - که فرصبر برای بازیافت حقوق تاریخ  شان پیدا کرده بودند   –بلکه با سبعیت بیشبر با این ملیت ها 

   .برخورد کرد 

ملت غالب بوده ایم که به شکل قیام  ما ط نود سال گذشته، گواه نافرماب  این ملت ها علیه فرمانروابي 

، شاهد برپابي جمهوری کردی ۱۳۲۵ -۱۳۲۴زماب   ازههای منطقه ای تبلور یافت. به گونه ای که در ب

، وضع در مناطق ۵۷مهاباد و حکومت خودمختار آذربایجان بودیم. نب   در سال های آغازین انقالب 

، انفجارآمب   و پرتنش بود. ایران پس فارس نشي   ، ط دو دهه گذشته،   غب  از رکودی نه چندان طوالب 

، سیاس و مسلحا در بلوچستان، کردستان، عربستان )خوزستان( و آزربایجان نه  شاهد جنبش های مدب 

  .بوده است که نشانگر نقش خلق های غب  فارس در کشمکش سیاس کنوب  و آینده ایران است

زنداب  سیاس در ایران  ۱۱۸تعداد  ۲۰۱۸-۲۰۱۰زماب  سازمان حقوق برسر ایران اعالم کرد که ط بازه 

  :اعدام شده اند

 (٪۵۵) کرد س  زنداب  سیا ۶۵

 (٪۲۵) زنداب  سیاس بلوچ ۲۹

  (٪۱۳) زنداب  سیاس عرب ۱۵

    (٪۹) زنداب  سیاس فارس ۹وبقیه یعب  

 که بر فرهنگ و    –این به معنای آن است که سهم اعدام ها برای جامعه فارس زبان  
ی

ك سیاست کشور چب 

از  ٪۲۹در حاىل  که سهم  ست،ا ٪۷ -دارد و حدود پنجاه در صد از جمعیت کشور را تشکیل م دهد 

  .اعدام ها بوده است  ٪۹۳جمعیت کشور )کرد و بلوچ و عرب ( 

ا اعالم کرد، نیم از زندانیان سیاس ایران، کرد هستند. نب   زندانیان عرب  سازمان عفو بي   الملل اخب 

اکنون  عب  حدود یک هشتم و زندانیان بلوچ، یک هشتم و زندانیان ترک هم حدود یک هشتم هستند. ی

فارس ها هستند که برای  هفت هشتم یا هشتاد و هفت و نیم درصد کل زندانیان سیاس ایران از غب 
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یت چپگرایان زنداب  دوره شاه م قایسه کنیم و اگر حقوق مىل شان مبارزه م کنند. اگر این پدیده را با اکبر

، به اهمیت نقش خلق های غب  نیمپدیده های دیگری چون پیکار کنوب  این ملیت ها را به آن اضافه ک

 و آینده بر خواهیم برد 
  .فارس در ایران کنوب 

ما حبر در همان به اصطالح یک هشتم جامعه فارس زبان نب   عنارصی از زندانیان غب  فارس را هم م 

اضات عموم زنان، کارگران، دانشجویان و دیگر الیه های اجتماع،  بینیم که به سبب مشارکت در اعبر

ومندی نداز   م شنود زیرا که پارسیان، البر نب 
ب  شده اند. اما جهان، صدای ملیت های غب  فارس را کمبر

ه     .انددر غرب دارند و در دو عرصه پوزیسیون و اپوزیسیون بر اغلب رسانه های داخىل و خارجر چب 

ت و فراموش نکنیم که اس در واقع آن چه اکنون از پیکار مردمان غب  فارس م بینیم تنها نوک کوه یخ  

امون نا پارس، نسببر مستقیم وجود دارد و هر وقت اوىل سست م شود، دوم  میان مرکز پارس و پب 

د و عکس آن نب   درست است و م گب     .نب 

  استعمار داخىل

امون توسط حکومبر متمرکز و آه در ایران، است  ني   عمار داخىل مبتب  بر توسعه نابرابر میان مرکز و پب 

  .اعمال م شود 

ه های   های استعمار خارجر است اما در عرصه داخىل اجرا م شود. انگب  
ی

این استعمار دارای همان ویژك

امالک ملیت ها یا  استعمار داخىل م تواند اقتصادی، اجتماع و نژادی باشد که به صورت غصب

ه یا  بشهروندان به سود رژیم یا به شکل تغیب  نقشه جمعیبر ساکنان بوم ه سود مهاجران ملیت چب 

ه های نژادی یا اتنیك و به سود پروژه های کالن اقتصادی انجام م شود.  کوچاندن ساکنان بوم با انگب  

و ملیت یگانه پدید م آورد؛ به گونه ای که  نب   استعمار داخىل، جوامع موازی را در درون جامعه یگانه

ي   های جدای از مردم بوم یا دقیق تر بگویم جدای از نش شهروندان ملیت حاکم در شهرک ها و کوچ

ق را با  ، اشغال شر  م کنند. همان گونه که استعمار غربر
ی

طبقات تنگدست و ستمدیده این مردم زندك

داخىل نب   بهانه های نژاد پرستانه ای را جهت توجیه امتیازات و ادعاهای نژادی توجیه م کرد، استعمار 

ند. و این جنبه خطرناک تر استعمار داخىل است. نب   گاه جهت به حاشیه راندن  کسیطره خود ارایه م

    .یک ملت، با استعمار خارجر همدست م شود 

نشي   عربستان دیدیم که ط  ش  ۱۳۰۴آن تهران و لندن در سال به عنوان مثال ما این پدیده را در امب 

ی یک طبقه غب  عرب ین جهت شنگوب  حکومت عرب ها در محمره همدست شدند. ا امر به شکل گب 

 آن را به نهادهای پارس 
ی

ه شد و نهادهای اداری، سیاس و فرهنك نشي   چب  انجامید که بر اقتصاد این امب 

ی نمود. حاک میت هنوز هم با کوشش های طبقه متوسط عرب بدل کرد و از رشد بورژوازی عرب جلوگب 

ه س شمس با تاخب  پدیدار شد و پس از انقالب و جنگ ده مبارزه م کند؛ طبقه ای که در پایان های

ش یافت    .ایران و عراق گسبر

ی م کند، در حاىل  طبقه متوسط عرب هم اکنون مبارزه جهت دستیابر به حقوق مىل عرب ها را رهبر

ب  ی غر عرب در چارچوب طبقه کارگر ایران مبارزه م کند و این ناسر از وجود اقلیت کارگر که طبقه کارگ

فت فراگرد مبارزه کارگری، این طبقه به  عرب متنفذ در اقلیم عربستان )خوزستان( است. اما پس از پیرسر
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 اش به ملت عرب، شانجام جایگاه خودرا در میان این م
ی

 های زباب  و فرهنك
ی

لت خواهد سبب وابستك

  .یافت

قشه جمعیبر را به سود مهاجران غب  و ناستعمارگر داخىل نه تنها حاکمیت تاریخ  عرب ها را از میان برده  

عرب تغیب  داده و آنان را در شزمي   پر از نفت  و دیگر ثروت های طبیع شان تهیدست کرده و از آموزش 

ی نموده بلکه آب رودخانه  هایشان را هم چپاول کرده و به شهرهای مرکزی به زبان مادری شان جلوگب 

به قصد استخراج نفت به تاراج رفته، تاالب ها را خشک کرده ب   قم و اصفهان و یزد منتقل کرده است. ن

تاسیسات  ٪۷۰است تا آن شهرها را آباد سازد؛ به گونه ای که آمارهای دولبر نشان م دهد، حدود 

ت. نب   یك از نهادهای وابسته به سازمان ملل چند سال پیش، اهواز اقتصادی و صنعبر ایران در تهران اس

ترین شهر دنیا قلمداد کرد که سبب آن، اهمال عمدی حکومت ایران در حل این پدیده ده  را به عنوان آلو 

 برسر است
ی

  .ویرانگر زندك

ان مرکز گرابي رژیم ایران به یک مورد ساده اما هراس آور اشاره م کن
م. یک نویسنده عرب برای درک مب  

فرهنگ و ارشاد اسالم در تهران   ارتاز شهر محمره )خرمشهر( شش ماه انتظار کشید تا اداره سانسور وز 

به کتاب صد و پنجاه صفحه ای قصه های بسیار کوتاه اش مجوز نرسر دهد، در صوربر که هم در محمره 

  .کل ارشاد اداره   –مرکز استان  –اداره ارشاد وجود دارد و هم در اهواز 

  گره مبارزه با رژیم ایران

فارس و ملیت  به ویژه در  –ب به گونه ای است که این ملیت ها غالبر اعتمادی میان ملیت های غب 

در دو رویداد تاریخ  که م توانست به شنگوب  رژیم بیانجامد با مناطق مرکزی  –آزربایجان و کردستان 

ش از در سال  فارس نشي   همراه نکردند؛ یك در خب   و   ۱۳۸۸ملیوب  جنبش سبر  تهران و اصفهان و شب 

رژیم از این شکاف برای ادامه . ۱۳۹۶م در بیش از صد شهر ایران در دی ماه دیگری قیام توده های مرد 

 میان این دو گروه  
ی

د زیرا کوشش های تاکنوب  جهت هماهنك به رغم فشارهای   -وجود خویش بهره م گب 

  .به نتایج ملموس نرسیده است -د بر رژیم بر سابقه تاریخ  وار 

اتوری و تصفیه استعمار داخىل، همانا تقسیم ثروت و  م رسد، جایگزین ممکن جهت الغابه نظر  ی امبر

ه و دیگر مولفه های مىل زیر ستم با برپابئ یک نظام نامتمرکز فدرال است که قرن  قدرت میان ملیت چب 

  .ایل قرن بیستم، به شکىل سنبر در ایران رواج داشتها پیش از پیدایش مساله مىل در او 

فا نظب   –رس به طور همزمان با پیکار الیه های گوناگون اجتماع هم اکنون کوشش ملیت های غب 

ایط دشوار اقتصادی  علیه رژیم ایران  -کارگران، زنان، دانشجویان و روشنفکران و دیگر پایمال شدگان شر

د. آیا این کوش در ایران در هم م ش ها جهت برپابي یک نظام سکوالر، دموکرات و فدرال انجام م گب 

ند؟ پرس   .ش اساس همي   استآمب  

اب  در لیگ بي   الملىل صلح و حقوق برسر در ژنو به تاری    خ  •  ۲۰۱۹/ ۹/ ۱۹مير  سخب 
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