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 شهر رمضان في األحواز

تتلهف القلوب في مدن وقرى األحواز حينما يهل شهر رمضان وتستعد 

بالُحلي ومالبس العيد،  األسواق والباعة هذا الشهر كي يزينوا الشوارع

وبما أن هذا الشهر شهر عبادة وصيام و نسك وصالة وتزكية النفس من 

 :ز له طعم آخر، أي طعمحوااألردان، لكن في األ

 

 

 



3 

 

 التحدي

 الصمود

 تبيان التراث

 كارناول الثقافة والفنون

 قرقيعان

  المعايدات

وبأختصار، عرس وطني في عموم الوطن، الشباب يلبسون أفضل 

ُحلي والمالبس لدشاديش والعقال والكوفية بكل ألوانها، البنات يتزين بالا

 .العربية وبخور العود والحناء

وأيضاً تذهب الجموع في هذا الشهر للقاء عوائل الشهداء والمعتقلين 

 .لسياسيين ويتفقدون ذويهما

 لكن

 :نعم لكن

بموعد  كل عام قبيل العيد تلعب األنظمة الدينية والسياسية في ايران

لشعب مع الدول االعيد حتى يتأخر عن المعايدة الكبرى التي يتهيأ لها 

العربية والمسلمة، وهذا األمر يزعج األحوازي كثيراً النه ينتظر بفارق 

 .الصبر ليلية العيد، وأنها من مآسي الدولة اإليرانية

ذات مرة، كانت الجموع في شارع فرحاني بالدايرة تنتظر هالل العيد من 

معها إلذاعة لكنهم تأخروا، وقد َرآه باألفق شلتاق الحيدري هالالً واضحاً وا

 .ي األحوازهلهلت الكالشينكوف معلنة العيد ف

  مؤزروصباحات العيد في األحواز يوم نصر 

  وطنيصباحات العيد بعد شهر من الطاعة مهرجان 

 نه فقط شعائر دينية بلوشهر رمضان في األحواز عموماً يخرج من كو

 .مناسبة وطنية بأمتياز

 

 .رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير
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ضا( الناشطي    مصي   عىل وقلق مخاوف  من اكي   منذ  المعتقلي    بوعذار  ومحمد  كروشات  فادي)علي 
 اسبوعي   

 

 

 
ي   األمن  اعتقل

ضا(  فادي  الناشطي     ٢٠٢٠  إبريل  ١٢  منذ   األيران   كروشات  ضياء  عمه  وابن  كروشات  )علي 
ي  الزوراء ىح )يسكنا 

 
ي  كيانشهر   ىح يسكن بوعذار  ومحمد  المدينة( األحواز  ف

 
 دون المدينة األحواز  ف

ي  تهم توجيه
 
ب الرعب ايجاد  من حالة وف  . مجهولة جهات اىل واقتادتهم اإلعتقال حي    والض 

 
 توجد  ال  ولكن بشيبان مشهور  المركزي األحواز  سجن اىل كروشات ضياء بعد  فيما  نقلت أن إىل

ضا( بوعذار  محمد  مصي   عن معلومات  واقارب  هم  ذوي  هم وقلق مخاوف زاد  ألذي أمر  وفادي)علي 
افات اخذ  بغية عليهم التعذيب ممارسة من األحوازيي    والنشطاء   أحكام  إصدار  بهدف الباطلة اإلعير

 واالجتماعية  الثقافية المناسبات إلحياء يسعون سلميي    طاءنش إنهم حيث وظالمة ضدهم باطلة

كم وإهتمامكم  إنقذوا محمد بوعذار وفادي كروشات بنشر
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 الفكري والسالم الثقافية بالتوعية الجديد  الجيل توعية بهدف واألدب الثقافة لبمجا وناشطي   
ي  الرفاهي  والحرمان الفقر  نتيجة واإلجتماعي  الفكري ضياع عن وابتعاده واالجتماعي 

 
 ...والثقاف

 
كم وشاتكر  وفادي بوعذار  محمد  إنقذوا   وإهتمامكم  بنشر
 ...والتعذيب الظلم تحت المظلومي    هؤالء

 وبركاته للا  رحمةو  عليكم السالم

 

 

 

 

ي  التغيي   لهدف الهوية تزييف
 
ي  الديمغراف

 السكان 
 " األحوازي فؤاد  أبو " اإلعالمي  ناشطال
 

 
ي لها قدمة تأريخية و ليست بجديدة لكن تطاول الذي سياسات االحتالل عىل  الوطن و شعبه العرب 

ة عىل أسماء المدن بل هويتها العر  ة األختر
ي الفتر

ي شاهدناه ف  بية و اطالق عبارة المهاجرين عىل شعب العرب 
ي المرة

 .. ال يسمح ف 

ي 
ي السكان 

 
 تزييف الهوية لهدف التغيي  الديمغراف
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ي قناة ما تسىم )خ و ز س ت ا ن( لبيوغرافية التاريخية لمدي
نة الدورق )الفالحية( و مقطع الذي نشر ف 

مج  .تنسيب تلك المدينة اىل المستوطنير  اللر و البختيارية يعت  عن تزييف لديمغرافية المدن بشكل مت 
 
 
ي كانت و الزالت ا اطالخاصت

ي التر
ي بعتبارهم مهاجرين اىل تلك االراض  ق عبارة ]المهاجرين[ عىل شعب العرب 

 … ات شوفنية و فاشية حديثةعيالمية سامية عربية احوازية، منتج من مخطط
ي قناة المذكورة بسبب تشابه االسىمي لمدينة الدورق مع احدى قبائل اللر 

ي )المزيف( ف 
ي المقطع الوثائقر

ف 
 عن تسمية 

ً
ما تسىم “دوركية” تم تنسيب تلك المدينة العريقة العربية اىل المستوطنير  بكل وقاحة فضال

ي بالمهاجرين من الدول شع  .الجوار اىل تلك األرض العربيةب العرب 
 

هنا نشتر اىل تأري    خ و وجهة التسمية لهذه المدينة العربية حتر تتوضح مدى فاشية تلك السياسات 
 .. ارض الوطن و تسمياته و عروبته الشوفنية عىل
ي باتس"العالم األثري 

ي كتابه  "دنيل بر
( يوضح معت  و ت "علم األثار العيالمي "ف  ي

أري    خ و )ترجمة زهرا باستر
 :وجهة التسمية لتلك المدينة العربية

ي هذه المدي ١١٢٠الدورق أو السورق اسم عيالمي و يرجع تأريخه اىل "
نة معبد عام ما قبل الميالد و كان ف 

ي صاحب عيالمي بإسم اوبور كوبك و كان يصنع فيه نوع من الفخاز له مأخذ و يطلق عليه الدورق ي
عت 

ي المأخذ
 .. "الدوارق و الدورق يعت 

ي معت  اللغوي للتسمية، كلمة 
ي إناء من الزجاج له عروتان و ال بلبلة له، يوضع فيه  "الدورق"و ف 

تعت 
اب  .. الشر

ي ال عالقة له
ي ا عىل االطالق مع التفاتسمية التر

ي التحقير  الثقاف 
ي تستر ف 

ي قنواتهم التر
هات المزعومة ف 

يف الهوية االصيلة و  اظهار هوية مزيفة بديلة عىل مسار السياسات التغيتر المزيف لهدف التغيتر و التر 
ي السامي االحوازي ي شهدت و الزالت ساللة لعنرص وحيد و هو العرق العرب 

ي لالرض التر
منذ اكتر   الديمغراف 

ي بعد طوفان  ١٥٠٠٠أالف عام ما قبل الميالد )و البعض من الوثائق تذكر  ٦من 
عام قبل الميالد يعت 

 .. نوح(
 

ي مدينة الدور 
ي كانت يطلق عىل اهلها عبارة بالهتمتر

ا جزء ال يتجزاء من تلك الحضارة العيالمية التر
 
ق أيض
( أي  ي

لمقدسة و هي بالد السوس و النهم كانوا اهل البالد او اطلق هذا االسم عليهم  "اهل هللا")أهل تمتر
ي هللا اب ي عهد األنبياء مثل نت 

ي تشيدت فيه المعابد ف 
 ..راهيم )عليه السالم(سوسان و بيت حوزيا التر

  عارمتيرْ  )عام 
ْ
ر نظام اإلحتالل بانتفاضتير

ّ
ذك
ُ
( عىل مسار ارصار هذا الشعب ٢٠١٨و عام  ١٩٨٥لكن ن

و الزال مرص و جاهز للقيام  "باإلنتفاضة الكرامة"األصيلة األثيلة حتر سميت عىل كرامته و عروبته 
هويته العريقة مرة أخرى و يفرض السكوت عىل بإنتفاضة ثالثة و رابعة و .. حتر يرص عىل كرامته و 

 …تفاهاتكم الباطلة اذا لزم األمر
 

ي المقال
 :المصادر المساعدة ف 

1- http://www.ahwazstudies.org/Article.aspx?aid=880 
ي -2

ي پاس” ترجمه زهرا باستر
 كتاب علم األثار عيالم للكاتب “دنيل بر

 

 



7 

 

 

 

 اليوم العالمي للكتاب ) نهر الحياة( 

 عادل صياىحي 

World Book and Copyright Day 

 

 

 

 بهذا اليوم عت   ك ٤/ ٢٣اليونسكو كل عام  تعلن
 
ل قطاعات عن اليوم العالىمي للكتاب وعاصمة له  أحتفاءا

 :الكتاب

ين قطاع  الناشر

 قطاع البائعير   

 قطاع المكتبات 

نكتب عن هذا اليوم، فما أحوجنا اىل ثقافة القراءة والكتابة لتبيان رؤيتنا عن دواخلنا وما يحيط بنا،  وأذ 

ي قضيتنا حتر نرفعه بالكلم
ة المكتوبة ونمد جسور المعارف مع العالم كله ومع الذين أشد خصومة لنا ف 

الحياة(اليوم العالمي للكتاب ) نهر   
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ي يستخدند
ي حوار مع أنفسهم عت  إسقاط المقوالت العنرصية التر

ي كتبهم وذاك ال يحصل  مونها خلهم ف 
ف 

ي نعيش بها
 .اال عت  الكتابة الهادفة لتوعية المجتمعات التر

ي مثل هذا اليو  ولهذا 
 :م العالىمي الذيالغرض وف 

اث غتر المادي؛ ونافذة الكتاب بوصفه وسيلة للتعبتر عن القيم وواسطة لنقل المعارف، ومستودعا " للتر

ي ووسيلة 
فون منها عىل التنوع الثقاف  اء، وثمرة لجهود مبدعير  يكفل قانون يستشر

للحوار؛ ومصدر للتر

تاب المبدعير  
ُ
ي   احةالذين أثروا الس  حقوق المؤلف حمايتهم"، نورد للقاريء بعض الك

األحوازية بكتبهم التر

ي تحتاج الكثتر ا
ت مما أغنت مكتبتنا التر ي نشر

 :لكثتر من االنتاج الثقاف 

 جليل المانع جابر 

 سيادت موىس

ي   قيم عبدالنت 

 خلف الشيخ خزعل حسير  

ي طرف يوسف
 عزيزي بت 

 أحمد جابر 

 پور كاظم كاظم

ي  عىل
  الرصخ 

 عساكرة عباس

 الجزائري أحمد 

ي  ساهي 
ي المنداب 

 الزهروب 

  الموسوي صباح

 عىل نجاد عبدالكاظم

 فرج هللا كعب حسير  

 عبدهللا محمود 

ي  ياش 
 خلق 

 شت   جواد 

ي األحوازي سليم
ي الصابت    برنج 

ضا   صداوي علتر
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ي الساحة األحوازية عت   
ي المجالت والصحف  ولهم تأثتر ف 

 هنالك كتاب ونقاد يكتبون ف 
 
الكتابات وأيضا

 :النقدية والصحفية وهم

ي  خالق
 جرف 

ي  يوسف
  الشخ 

ي   حسير    كعت 

 اخیص میعبدالرح عادل

 حمزة نوري

ي  نارص 
   عوف 

 عبيدي الجم

 حميد رحيم

 حيدري عىل

 انیعبد میکر 

 حته عبدالرحمن

 حته مصطق  

يف النارصي المرحوم  محمد شر

ي ال يسع المقال ذكر االسماء ك وكثتر 
 .لهامن األقالم األخرى التر

ي عطاءهم وندعوا كافة المعنير  دعم هذا القطاع لنشر المعرفة بدل نشر  و 
نهيب بالكتاب أن يستمروا ف 

ون مفردات ومصطلحات تدين الكتابة والقراءة التجهيل المت   مج الذي يبحث عن سطحية العمل وينشر

 .والنشر والتثقيف

 ألنها  قامت برؤية  ٢٠٢٠أن كوااللمبور  هي عاصمة الكتاب لعام  وبما 
ً
ي نشر الثقافة لنأخذها مثاال

  :ف 

ي 2020رؤيةكوااللمبور لعام "
وع المدينة البيئية "نهر الحياة" التر تحتوي عىل دور كتب ومكتبات  " ومشر

ي المدينةبالهواء الطلق بالقرب من قنوات جرى ترميم
 ف 
 
 ."ها مؤخرا

ي هذا اليوم،حتر نصل اىل معرفة هذه الح نهر 
ي كل مكان وندفع الكل للقراءة والكتابة ف 

ياة البد أن يجري ف 

 :المقولة

 

ي تقرأ مدينة معنية بالجميع". 
 "فإن المدينة التر
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 تان) القنيطرة، دسبول(حواز، عربسمدن شمال األ 

 عبدالرحيمعادل 

 

كم وتقع عىل ضفاف نهر   ٤٧٦٢تقع مدينة دسبول شماىلي أقليم األحواز، مساحة هذه المدينة وضواحيها  

كم ومسافتها عن مركز مدينة األحواز   ٣٠٠متر وتبعد عن البحر  ١٤٣الدز،وترتفع هذه المدينة عن البحر 

 .كم  ١٥٥

 :ةيحد هذه المدين

) القنيطرة، دسبول(مدن شمال األحواز، عربستان  
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 من الشمال تجاور لرستان

ق مسجد   سليمان ومحافظة جهار محال بختياري  من الشر

ي مدينة الصالحية) انديمشك(  من الشمال الغرب 

) ) شوشتر  من الجنوب تستر

 .ومن الغرب مدينة السوس) الشوش(

 

ي تنسب أهل دسبول أو القنيطر 
ة اىل مزي    ج واذا بحثنا عن أصول هذه األثنية تتعدد الكتابات التاريخية التر

، أهم أصول هذه األثنيةمن األقوام   :والقوميات المختلفة أندمجت بعضها ببعض عت  آالف السنير 

 العالميون،الصابئة،جورجيا،اليونان،الفرس،روما،االتراك

 .المغول،اللر،العرب،اآلشور،الشيان واليهود 

تا امروز( ه به دزفول، از ديروز يمكن الرجوع اىل مقال نوري حمزة عن مدينة دسبول القنيطرة ) نيم نگا

ي االحوازي وفيها تفصيل عن تاري    خ هذه المدينة
ي موقع التيار الوطت 

 .المنشورة ف 

 
 
 : عرفت هذه المدينة بعدة أسماء تاريخيا

 دزفول

 دسبول

 دزفيل

 القنيطرة

 .أما عرب األحواز يسمونها دسبول وأهلها بالدسابلة

ي سكنت هذه البلدة، وتنقسم لهجتهم لشيانية وخليط من األق لغة هذه األثنية تميل اىل اآلرامية وا
وام التر

 .اىل حيدر خانه و صحرا بدرى

ي هذه المقالة ليست بالتحديد أصول والخلفية التاريخية لمدينة دسبول وأهاليها بل الرأي 
ما يهمنا ف 

 . األحواز وهذه األثنية میأقل السياىسي ومستقبل العالقة بير  العرب ف  

 

ي هذه األرض) شمال عربستان( وليسوا من الوافدين نظر أن فت الما يل-۱
ي ف 

الدسابلة لهم عمق تاريج 

 
 
 من عربستان األحواز جغرافية وشعبا

 
 أساسيا

 
 .الجدد ويحسبون جزءا
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والنقاش حول مستقبل األحواز وكيفية التعامل مع المكونات الغتر عربية عىل فرض ترسيم حدود -۲

 األقليم ومواطنيها، فأن 
 
وجغرافية بال منازع وال نقاش تقع ضمن الجغرافية األحوازية وهم دسبول شعبا

ي أي تقسيم أداري وسياىسي مستقبىلي بعد سقوط نظام المالىلي 
 .يحسبون  ضمن عربستان ف 

ي شمال عربستان -۳
بالرغم من وجود خلفيات تاريخية بير  الدسابلة والعرب زمن حكم إمارة آل كثتر ف 

 الكره المؤس
 
الدولة اإليرانية عند الدسابلة ضد العرب، و زاد الطير  بلة الحرب  س الذي حقنتهوأيضا

ي كانت تشنها القبائل عىل سكان دسبول 
 الغارات التر

 
اإليرانية العراقية وقصف العراق هذه المدينة وأيضا

ي الخطاب األ 
ا بير  العرب والدسابلة ال يمكن رأبه بسهولة، حيث اآلن ف   اجتماعي 

 
خا حوازي شمال أوقعت شر

ي المدينة ولغة للتواصل والعيش  ٢٧٠عربستان يتم تجاهله وكأنما ال يسكنها أكتر من 
ألف نسمة فقط ف 

 شبه معدومة
 
ك ايضا  .المشتر

ي المدن العربية وأخذوا عادات -۴
هذه األثنية لها عالقات تاريخية مع العرب وسكن الكثتر من أبناءها ف 

 :ديدالعرب، وما يمكن القول بأختصار ش

سابلة عت  التاري    خ يأخذون لغة الغالب والدمج اإلجتماعي عندهم سهل ويقع بشعة، ونعرف الكثتر أن الد-

ي الحكم يدفعهم اىل 
منهم يتكلمون العربية بطالقة ألن العالقات اإلقتصادية والسياسية عند الغالب ف 

 -مقبول الدمج االجتماعي مع الحفاظ عىل لهجاتهم وثقافتهم وطريقة عيشه

 :أذن

ي األحواز بالمستوطن والمحتل  هذه
ي ف  ي تسىمي الغتر عرب 

األرض ومن عليها ال تدخل ضمن المفاهيم التر

ي هيكلية النظام لكن هذا ال يحسب عىل عموم 
ة من الدسابلة ف  والمستعمر) بالرغم من وجود جموع كبتر

ي هذه األرض أن
 ضمن التاري    خ والجغرافيا والقدمة ف 

 
ن أقليم عربستان ضم ةالدسابل الدسابلة(. فمبدئيا

ي يحسبون ضمن السكان األصليير  
 وأن سكانها حسب المفهوم القانوب 

 
 وأرضا

 
 .شعبا

ي  السؤال
ي هذه المدينة أو سکان عرب ف 

الذي يطرح بعد هذا الشد والتحليل، هل توجد قرى عربية ف 

 داخلها؟

ي تحسب ضمن إقليم عربستان التا مدينة
ي تعج بالدسبول ضمن جغرافيتها التر

 ريج 
ً
قرى العربية فمثال

ا وأنت ذاهب اىل مدينة األحواز العاصمة  :جنوب 

-) ي آباد ) يسكنوها الكوتية، وأخذوا الثقافة واللهجة الدسبولية متدسبلير 
 صق 

شهرك خشو آباد، دز آب حاليا، يسكنها عرب وجماعة تسىم بالمحولية هؤالء خليط من كل المكونات -

ي م هناك ويمكن حسب تفستر 
أخوذ اسمهم من الحول حينما يرحلون من السهل اىل الجبل نارص عوف 

 .والعكس

ي الم وكانوا يبنون قالع -
 ) هذا الشخص أخ لعبدالخان وهم من بت 

 
شهرك انقالب أو قلعة عبدالشاه سابقا

ي مساكنهم(
 ف 

- 
 
، العبارة سابقا  أمتر المؤمنير 
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 أزبيد -

ا وهذا يبشهرك ساسان، ميان رود، أو يسىم شمعون سا-
 
ي هذه المنطقة،هنا ينقطع بق

ير  الثقافة السامية ف 

 .وجود المحولية وجوارهم مع العرب

ي عامر البو حمدان-  قرى بيت حج 

يب( أما  ب) عجتر ق نحو نهر عقتر  :من ناحية الشر

 بيت خلف الهداق) الهداگ(، أو چغاميش-

 بيت سيد نور -

ي أو زبيد-
 شهرك بهشتر

 قرية بيت باقر آل كثتر -

 :من نهر الدز اىل الموقع األثرى العيالمي چغازنبيل وأما 

 بيت حاجات آل كثتر -

 قرية بيت عظيم آل كثتر خنيفر-

 قرية شنقر أو شنغر) شنگر(-

 قرية ُبنة عيىس-

 

 :ناحية جنوب غرب مدينة دسبول بأتجاه مدينة األحواز ومن

 گاوميش آباد -

 زوية مشعىلي -

 زوية الخرسان-

 زوية بن وار -

 زوية سنجر -

وزي-  قرية الرب  ع، شهرك بتر

ي ال يسع المجال لذكرها والكثتر 
 .من القرى العربية التر

ي تسكن هذه األرض هي  والبد 
 : من القول أن العشائر التر

(، البو حمدان، دليم، زبيد، سادة، آل  الكوتية،
ً
ي تلك المنطقة ) الحمزة مثال

ي الم، كعب بكل تفرعاتها ف 
بت 

، وخليط من مكونات غتر ع  .(ربية يسمون بالمحولية(.) المصدر عن القرى العربية، نوري حمزةكثتر
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 :نجمع هذا المقال ونعطيه صبغة واقعية وعمالنية نقول باألختر  لكي 

وعه السياىسي المستقبىلي  مدينة ي وضمن مشر
القنيطرة أو دسبول مدينة ضمن أقليم عربستان التاريج 

 ايجاد روابط وقنوات اتصال وحوار لفهم وشعبها ضمن محاسبات السكان األصليير  وعلينا وعلي
ً
ً
 
هم ايضا

 .هذه القضية

ك لهم حلهاقضايا الخالفية  بينهم) حدود الجغرافية( أي الدسابلة واللر والبختيار  أما   .ية تتر

 
 
  وأيضا

 
ي الساحة األحوازية فتح النقاش حول هذه المدن مثل مدينة القنيطرة وانطالقا

عىل أي خطاب ف 

ي شمال األحواز، وتسىع هذه الكتابة مد من خطابهم يمكن مع
رفة موقفهم تجاه المكونات الغتر عربية ف 

ي حا
هذه المكونات  تمنطق وتفكتر وخلفيال التصادم حتر نتعرف عىل جسور الحوار والنقاش حتر ف 

ي ساحة القضية األحوازية والكثتر من القضايا يتم الك
تمان ومواقفهم السياسية والتاريخية، ال يمكن العمل ف 

 :عنها والسكوت المطلق وكأنما قضية عار أن تكون األرض فيها غتر العرب

 فلم نكدر وأخلص شنا صفونا 

 أطابت حملنا وفحول أناث

عربستان علينا أن نكتشفه من جديد ونقوم برحالت استكشافية داخل هذا األقليم والبحث عن  شمال

ي خطابنا ونحاول معرفتها وأن ن
 ، ثقافة، مواضع المسكوت عنها ف 

 
عرف عن أنفسنا لهم  من جديد، فكرا

 ليسوا أعداء العرب ويمكن  
 
، فن، ألنهم تاريخيا لكن ليست   تاريخية وجود خلفيات عدائية  تاري    خ، موسيقر

  .عميقة ) الدسابلة(

 

ي أقليم عربستان خاصة)   واألمر 
اآلخر، ما يمكن أن يفشل أي خطوة نحو التعارف المجدد بير  المكونات ف 

ي هذه األرض(، هي مؤسسات العرب
ية، البهبهانية(، ) اللر والبختيارية حديثوا العهد ف  ، الدسابلة، التستر

ي أراضيها الالدولة اإل 
ي تسكن ف 

ي تطلق عىل كل القوميات التر
) البلوش، العرب، األكراد، تاريخيةيرانية التر

ي تقع عىل ذوي الشأن األتراك(، بأنهم أما من أصول فارسية أو هاجروا اىل بالدهم، والمسؤول
ية األخرى التر

وع هدم هذه ضاتها وأكابهذه المواضيع، الهجوم عىل الدولة االمة اإليرانية وفضح تناق  ذيبها وبناء مشر

ي بنت كل تراثها وتاريخها معاداة وهمية للقوميات، وهذا الخطاب يؤثر عىل األقليات داخل 
الدولة األمة التر

ي ايران وبجعلها تنتىم
 لألقوى وتأخذ هويتها من الغالب، هذه المعادلة يجب أن تكش بالوعي األقاليم ف 

وع متكامل لم  ستقبل أقليم عربستان) األحواز(. والحوار والكتابة ضمن مشر
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ي األ  تکاتف و صمود 
 
 حواز() ازمة السیول ف

اتالرسامة سهام    سجي 

 

 

اتتکاتف و صمود من الرسامة سهام  سجي   



16 

 

 
 

ي لهجة عرب األهواز
 
 المفردات و االعالم العیالمیة ف

 حسي   فرج للا

 

 

، وإنما تتألف الحضارة من عنارص هي نظام  الحضارة    ي
اجتماعي يعير  اإلنسان عىل الزيادة من إنتاجه الثقاف 

أربعة: الموارد االقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون؛ وهي تبدأ حيث 
ي 
افع التطلع وعوامل نفسه دو  ينتهي االضطراب والقلق، ألنه إذا ما أِمَن اإلنسان من الخوف، تحررت ف 

ي طريقه إىل فهم الحياة 
ي ف 

اإلبداع واإلنشاء، وبعدئذ ال تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه للمض 
وازدهارها.مفهوم الحضارة ال يطلق عىل كل سلطة وحكومة بل الحضارة تطلق عىل كل امة تملك الموارد 

لوم والفنون .واذا امة ال تمللك الموارد اليدوالعاالربعة الذي ذكرتهن ، االقتصاد، النظم السياىسي ،التق
ي حضارة قوية ومهمة ولكن 

ي لم تستقر حتر تبت 
االربعة فليس بحضارةمثل الكثتر من الدويالت القديمة التر

ة واكاذيب تنشر بكثافة  .اليوم لهم ادعاءت كثتر

  

ي لهجة عرب األهواز
 
 المفردات و االعالم العیالمیة ف
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ا  تعريفا  نجد  االسالمية المصادر  اىل وبالرجوع  ه الحضارة ان فيقول) دونلخ بن للعالمة للحضارة ممتر 
 العيش من منتظمة فنونا  اصحابه حياة عىل ,ويضق   واالمصار  القرى ينىسر   المستقرة الحياة من نمط

 واسباب الراحة وسائل وترتيب , والحكم الحياة شئون وادارة , والصناعة والعلم واالجتماع والعمل
 الرفاهية(

  
 العیالمیون؟ هم من

 الميالد،العیالمیون قبل سنة6000 ازدهارها   عالئم وجدت ولكن السنير   فاال استمرت عظيمة حضارة
)اهل التاری    خ قبل عرفوا  ( بالهتمتر ي

ي  وجدت الذی النصوص ولکن تمتر
 العيالميير   تسميهم بابل ف 

ي  وهكذايذكر 
ي  ،وقد  التورات ف 

 والطير   والفخار  الخزف مثل الخزفيه بالصناعة الوقت ذلك اشتهرواف 
 المعارك اشهر  ،ومن والحروب المعارك تخوض محاربه جماعات اىل حرفيير   نمبعد ،وتحولوافيما 

 ثالثة  اىل  ينقسم  عيالم  ،تاري    خ  مديده  العوام  العراق  عىل  والسيطره  البابليير    وغزوا   سيالك  حرب  والحروب
 فاال ثالثة حدود  ينشاء القديم .فعيالم االختر  او  الحديث عيالم ، الوسط ،عيالم القديم ،عيالم اقسام
 ونشأت  ظهور  نعرف لم فلهذا  الكتابه اليوجدفيه التاري    خ من الدوره هذه ولكن ذلك ،وماقبل الميالد  قبل

 الذين االوائل ،الملوك التصويري الخط ابداع بعد  فهو  لدينا  يوجد  ما  وكل دقيقه بصوره العيالميير  
ي   وكانوا   الميالد   قبل4000  نحو   اىل  تاريخهم  يرجع  القديمه  حكمواعيالم

 النهرين  بير    اهل  السومريير    ر او الج  ف 
ي   وكانت
ي   وسومر   عيالم  بير    الحكم  يتبادل  الزمنية  الحقبة  تلك  ف 

ي   االهواز   اىل  يصل  سومر   يوم  ف 
 اخر   يوم  وف 

ي  بابل اىل عيالم يصل
ي  الحروب بعض بدات البابليير   عهد  ،ف 

 اولئك اعقاب عىل وجاء الحضارتير   مابير   ف 
 اكد  ملك العظيم سير   نارام مع اتفاقيه بعقد  عشر  الحادي كلمال وقام ق.م(2600) اوان عائلة من حكام
ي  عظيمتير   قدرتير   بير   تتحسن االمور  وبدت

 الخزف صناعة هوالءالعيالميير   مهن .من القديم عالم ف 
ى  والبيوت  المعابد   اىل  واالهداء  للبيع  المزخرفة  الظروف  وصناعة  والزراعة  اهل  مصنوعات  من  كثتر   ان  فت 
ي  صنعت الذي عيالم

فت السوس ف  ي  اليوم اثارها  توجد  وجتر
 عىل تدل االثار  وهذه والشام النهرين بير   ف 

ي 
 اين  عائلة بحكم عيالم ق.م.تظهر 2250، الوسط عيالم الثانية .  النهرين بير   اىل عيالم من صدوراالواب 
ي  واستمرالحكم شوشيناك اين ابوالزور  هو  العائلة هذه ملك اهم شوشيناك

 ساللة  ظهرت1800 سنة وف 
ي   مخ  لكو س ي   دخلت  المغ  ومفردة  المخ  من  متخذة  مغ  مفردة  ان  المحتمل  ومن  االعظم(  )النت 

 اليونان  لغة  ف 
 موحدة  سامية  شوشانية  دیانة  والمجوس  الزدشت  غتر   فلمجوس مجوس  اىل  تعربت  ثم  ماگاش  فاصبحت
كة ديانة والزردشت  سهسو الم الذيقورات وهي  دورانتاش اسس الذي  (1220جال) انتاش عهد  ؛ثم مشر

وك مرحلة تبتدي توحيدة.ثم ديانته وكانت العالمير   لرب  وابتداء  عيالم ضعفت بعده ومن ناهونته شتر
 بيد  الحكومة وتسقط وينهبونه يغزواعيالم ان البابليير   اىل الفرصه واتاح العيالميير   بير   داخىلي  حرب

ي   الثالثه:   .والمرحلة  نبوخذنرص 
ه  هذه  ف    نهونته   ،كودور   نهونته  روكتو ،ش  هومبان  اسم  عىل  نعتر   حيث  الفتر

ي 
ي  الحكام وبافر

ي  للدخول جديده محاوالت تبداء المرحله هذه وف 
 متعدده حمالت وجرت النهرين بير   ف 

ي  اشور  ظهر  قليل بعد  ولكن النهرين بير   عىل
ي  بال بت 

 وقتل السوس ودمر  عيالم عىل وهجم النهرين بير   ف 
اىل وهجر  السوس اهل ي لا ولبنان والشام فلسطير   الكثتر

وت مثل بالد  تاسست تر وت  اسم عىل بتر  بتر
 حتر  االشوريير   سلطة تحت عيالم وبقت العيالميير   النازحير   من الزور  ودير  وسامره العيالمييه

 الملك يد  عىل محاوالت وظهرت عيالم تموت لم ولكن الميالد  قبل مئه خمس حدود  ظهورالهخامنشيير  
)ال  ال العيالمي  ي  دارم بن حسينا( چير 

ي  وقتل ايديهم عىل اعتقل ولكن االول وشير دا عهد  ف 
 كرمانشاه  ف 

ي   االيليمائيس  و   العيالمييه  ميسان  حضارة  ظهرت  بعد   ومن
 مشداخ  جبال  اىلي   والشوش  والخفاجيه  الحويزه  ف 

 االسالم  احتضنوا   العيالميير    ثم  ومن   االسالم  ظهور   حتر    صمودها   عىل  واستمرت  الحاليه  عيالم  ومحافظة
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 يومنا  اىل وبقوا  العم بنو  لهم يقال وكان تستر  احتلوا  الذين البالدوهم لفتح لمير  سمال ساعدوا  الذين وهم
 لسان والعربيه السامي  القوم وهو  واحده وجذور  واحد  قوم من النهم  المسلمير   العرب مع واندمجوا  هذا 

ي  الساميه هي  والقوميه قوم وليست
ي  العربيه البالد  جميع تشمل التر

 كانوا   ييير  مالعيال  ..وان هذا  يومنا  ف 
ي  الشيانية ثم االرامية بعد  ومن االكدية اللغة يتكلمون

 ..االسالم ظهور  حتر
  

انهم العيالميون تاثر  ، عىل واثروا  السومريون بجتر  بير   تاخذمجراها  التجاريه العالقات فبدات  السومريير 
 وهو  السكن من دا جدي نمطا  العيالميون ،اوجد  بينهم حروب بدات وثم والسومريير   العيالميير   التجار 

ى المدن الغايه لهذه اسسوا  وقد  المدن او  السكنيه جمعاتالت  مركزا  كانت  التر  س اهمهاالسو  ومن الكت 
ي   اوان  ومدينه  للتجاره  اساسيا 

،اول  السوس  بير    تقع  التر ي   كانت  اثارعيالميه  وتستر
ي   االكدي  گن  سار   زمن  ف 

 وف 
 واحتل عيالم عىل هجم يالذ هو  يالم.وسارگونع لحضارة رسمية كلغة  االكدية الغة اتخذوا  العهد  هذا 

ي  االثار  ء  علما  وجد  وقد  هزمهم ولكن ريموش عىل  العيالميون انقلب وفاته وبعد  بالدها 
  مدينة  حفريات ف 

 اكدته ما  وهذا  االثريه الحفريات السوس،اظهرت من اخذهن الذي ريموش عهد  من اثريه غنائم بابل
 طويله مدة وقاوموا  ريموش بعد  حكمت لتر ا الملوك عىل وتمرده العيالمي  الشعب اعةشج عن التواري    خ

ي 
ي   االوضاع  واستقرت  سير    نارام  ظهر   حتر

ي   االكديير    عهد   ،ف 
 وبنيت  والعمران  ظهرالتطور   سير    نارام  زمان  وف 

ي   االكديه  الغة  ولكن  للملوك  التماثيل  وشيدت  القصور 
ي   ادتوس العيالميه  اللغة  عىل  طغت  العرص   هذا   ف 

 ف 
ي   االكدي  سير    نارام  الحاكم  اسم  وفيها   تجاريه  قود ع  االثار   علماء  جدوا البالدوو   هذه

 العيالميير    العرص   هذا   ،ف 
 بوزور   بت    ،وقد   السوس  حاكم  انشوشيناك  بوزور   امر   تحت  والقياده  المعنويه  مكانتهم  يعيدوا   ان  استطاعوا 
 بابل عىل الهجوم وشن اسقالله عن علنا سير   نارام توف   وحير   المجوهرات باجمل وزخرفها  المعابد 
ه ملكا  وكان  اكد  شمال اىل لووص ه لفتر  عيالم عىل ب الحر  بدات وغوتيه اللولوبيه االقوام الن قصتر

 .ابنائها بير   الحكم وتبادل حيه وبقت عيالم واستمرت واسقطوه
 

ي   البالد   اقدم  ومن  عيالم  لحضارة  والسياسية  الدينية  .عاصمة  السوس ؛  الشوش
 ةحضار   واستمرت  العالم  ف 

من او  سنة6000 بمايقار  فيها  عيالم ي  تنبت شجرة هي  ذلك.والسوس اكتر
 ..و البلدة هذه ف 

ي  عيالمية بلدة :دستوا
 تراث فيها  ويوجد  الميالد  قبل4000 اىلي  يرجع وتاريخها  تستر  مدينة من القرب ف 

  .عيالم لملوك ومقابر  عيالمي 
  

 :  ويوجد   البلدان  اقدم من  وهي   سام بن  عيالم  بن  نون  بن  تستر   يد   عىلي  اسست  عيالميه  بلدة.  تستر   شوشتر
 ودستوا   الباحثون  يقولون  ما   حسب  اوان  اىل  تستر   من  وكرارا   مرارا   اسمها   االثريةوتغيتر   المعالم  من  الكثتر   فيها 

ان وبند  العيالميون ابداع من شالالت فيها  .يوجد  وشوشتر   .ثريةاال  المعالم من وكثتر  سالسل وقلعة متر 
  

ي  التمار  ميثم قرية اسم واليوم  عيالم ملوك هومن يشخو  ملك .خويس الخويس؛
 القرب ف 

                السوس   من
                                                               

ي   كان  انه  يقال  لشخص  واسم  اكدية  عيالمية  مفردة  صوفان  :صوفان ي   قرية  واليوم  نت 
 صوفان  اسمها   تستر   ف 

  
ي  السوس وسط من ويمر  الدز  نهر  من ينقسم نهر  عىل يطلق واليزال كان  يالمي ع اسم  شائور؛

 من القرب ف 
ي    .اوالي نهر  هو  النهر  لهذا  اسم (واقدم20.ص.  امیه .پتر  عيالم )تاري    خ دانيال هللا نت 
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ي  المدن اقدم من حويزه: حوزيا 

ي  واستمرت الحضارة لهذه عاصمة اول وكانت ميسان حضارة عهد  ف 
 حتر

ي اإلير  الحرب جراء المدينة وتدمرت شعشعير  الم عهد 
ي  اب 

 العرافر
  

ت  مفردة  هي   :االهواز  يقولون  والبعض  والحيازه  الحوز   من  اتت  انها   يقولون  والبعض  التاري    خ  مدى  عىل  تغتر
ي  اىل يرجع وتاريخها  البالد  اقدم من بلدة هي  ولكن الهوز  من

ي  ولكن عيالم بت 
 وقبل  االسالمية العصور  ف 

 يعلن لم و  وكلدة سومر  وحضارة عيالم من راتت فيه ولكن مكان اىل مكان من المدينة تتغيتر  مرارا  ذلك
ي   عنها 
ي   ونرى  ىسر

 الموقع  محدد   ليس  الن  وهيدالو   شوشان  هي   تكون  ان  المحتمل  ومن  االثرية  الكتب  بعض  ف 
ي  االثري
  .االهواز ف 

  
 قيل األوىل االلفيةة اىل تاريخها  عويرج العيالميه البالد  اقدم من البلدة هذه وخارک)المحمرة(  :خاراكس
ي  وترعرعت النيالد 

ي  اسكندر  د عه ف 
ي  اقدم من البلدة هذه وكانت ميسان وحضارة المقدوب 

ي  المواب 
 العالم ف 

  .الهند المحمرةاىل من البضائع تحمل التجار  وكانت
اث من كثتر   فيها  يوجد  قديمة بلدة رامز:وهي   شوك معبد  فيها  جد ويو  االهواز  بالد  اقدم ومن العيالمي  التر
ي  ابراهیم رموا  الذي والنار  واور  المنجيق فيها  ان ويقال المندايتر 

  .النار )ع(ف 
  

ي  وكان الميالد  قبل1120 اىل تاريخه ويرجع عيالمي  اسم السورق او  دورق  دورق؛
  معبد  المدينة هذه ف 

 صاحب یعت   الدورفر  علیه ویطلق ماخذ  له الفخاز  من نوع فیه یصنع وکان كوبك  اوبور  باسم عيالمي 
 پاتس( دانيل عيالم، شناىسي  )باستان الماخذ  یعت   والدوارق الدوارق

  
ي   حوزيا   عاصمتها   وكانت  الميالد   قبل  الثانية  األلفية  اىل  تاريخها   يرجغع  عيالمية  حضارة  ميشاء  ميسان؛

 يعت 
  .الحويزه

 جبال من يبتدي الذي كارون  هر ن عىل ويطلق العيالمية االسماء اقدم ومن عيالمية كورن:مفردة رون؛كا
  .النهر هذا  ضفاف عىل حضارات عدة ستوتاس الخليج اىل وينتهي  زقوراس

  
 

ي  نهر  واسم اكدية عيالمية مفردة :  كرخه
ي  القالع بمعت 

ي  اوقنو  اسم عليها  يطلق وكان االكدية ف 
 الماء يعت 

  ...حلوال
 ذلك  من  واقدم  ميسان  حضارة  اىل  تاريخها   عويرج  الحالية  خارك  جزيرة  عىل  وتطلق   عيالمية  مفردة  :خارك

 .المحمرة خاراكس و 
ي   بهبهان:ارجان:باب

ي   تراثية  مدينة  هي    :هاب 
ي   باب  القديم  اسمها   ان  ويقال  عيالم  من  تراث  وف 

ي   هاب 
 باب  يعت 

ي  ملك ارض دخول
 .هاب 
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 البنية المجتمعية األحوازية 

 حمید عاشور

 

، یجهلالبعض منا و مع األسف عندما یتطرق  ي او إجتماعي
ث   إىل موضوع تاریج 

ّ
ي یتحد

ة الزمنية التر الفتر

 
 
 تحالیل مقّمسة بمفردات حدیثة و نابعة ایضا

 
عنها. و یقیسها بمقاییس الزمن الذي یعیش به. مستخدما

ي یحملها هو. ولهذا تصبح تحالیله فوقية سط
حية و غتر موضوعية. و لهذا  من الخلفیات أآلیدیولوجية التر

 البنية المجتمعية األحوازية 
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ي أغلب األحییبقر حد
. ألنیثنا مع بعضنا البعض ف 

 
و عىل سبیل المثال وال الحرص إذ  كان یبقر مبتورا

همت بأن
ُ
وجمت و إ ت

ُ
ف وتنوي الدفاع عن  كتلفظت بمفردة "القبیلة" ه

ّ
، متخل ، رجىعي إنسان قبىلي

 اإلقطاع...!! 

ة مقاالت لسهولة ول مصطلح "القبیلة". و جعلتها سلسلولهذا اضطررت لکتابة هذا المقال لفهىمي ح

 أإلسهاب بها. 

    األحواز قبل اإلحتالل ..  1

    األحواز بعد اإلحتالل ..  2 

    األحواز قبل الحرب اإلیرانية العراقية ..  3 

    األحواز بعد الحرب ...  4 

    األحواز قبل اإلحتالل:  1

. و لکن شأنها شأن دولة و منها دولة المشعشعیير  و دولة اأالحواز قبل اإلحتالل کانت لها  لکعبیير 

ي 
انها ف  ي عرصنا هذا.  كالوقت کانت ال تمتل كذالجتر

ي مفهومها المعروف والمتداول ف 
 معایتر الدولة ف 

ت بمعت  آخر کانت ترکیبتها المجتمعية )اإلقتصادية    القضائية    العسکرية    السیاسية و الثقافية و ..( کان

ي و 
 عىل النمط القبىلي المهم أىل و هي الحکومة. و کان کل ثقلفاقدة اىل مؤسسات اي الشق الثاب 

 
ها مرتکزا

الشیخ. و ترصفات هؤالء مرتبطة  كو العشائري. و مصتر تلک القبائل و العشائر منوطة بید هذا او ذا

ت الدهر بأن تحالفاتهم و الشیوخ. و کما اثب كحسب إئتالفات و مصالح مناطقية و نفعية لکل من تل

اتهم حاسمة لصد أي هجوم علیهم من قبل الغزات. تجاهاتهم کلما توحدت کلما کانت انتصار قراراتهم و إ

 و کلما تشتت کانت لصالح اعدائهم. 

 

کيبة اإلقتصادية ...  1  1     التر

ي 
. فق  ي

ي المواىسر
قية من األحواز کان اإلقتصاد یرتکز عىل الزراعة و الفالحة و الصید و جت  الضفة الشر

ي میات لسهولت وصفهإتخاذي لتلک التس )
( کانت النخیل متواجدة بشتر أنواعها. و کانوا  ا الجغراف 

"  األحوازیون یطلقوا علیهم تسمية "الحرص 

ة التمور هنا ّ الشیخ خزعل ب "ملک التمور". و  كو لکتر و تصدیرها اىل الخارج، ذاع صیتها و لهذا ُسىمي

قية من شط العرب و مدینة البرصة من جلمحاذات ال خری کانت ضفة الشر
ُ
ي من جهة ا هة و الخلیج العرب 

هم..! و التجار   من غتر
 
 و إنفتاحا

 
ي متداولة و لهذا السبب کانوا اکتر وعیا ة المتبادلة بینها و العالم الخارخ 

 "هور  كضف اىل هذا صید األسما
 
ي و ایضا  الفالحية"... والطیور من شط العرب و الخلیج العرب 

ي الضفة الغربية: کان اإلعتماد 
ي .. عىل زراعة القمع و الشعتر و ال ف 

ي المواىسر
 سمسم و الرز "إلِشِلب" و جت 

و لهذا و من انواع الرز و الذي إشتهر هو رز الحویزة "ِتّمن إحویزة". ضف اىل ذالک صید الطیور و 

 من نهر الکرخة و "هور العظیم"...  كاألسما

ي الخاص بها کان إرتباطها مع العالم الخاو لموقعها الج
ي ضئیل و البوابة الجذیرة للذکر بها هي غراف  رخ 
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جار األحوازیير  و مدی
ّ
ة المعزولة. و کانت باب رزق للت نة العمارة و عدد قلیل من المدن و األریاف الصغتر

ّیل    جمع الشیلة    بعد اإلحتالل إستمرت عن طریق التهریب و المقامرة و من السلع المهربة کانت "ألش

ر ) البطانیات ( المحاکة من الصوف، و العصاصیب النسائية، الب ة، شت، ألتر  ـّ جوه الوسادات، الحن

 البخور، الدشادیش، الکوفیات والشاي والقهوة ) القهوة ألصحاب المضایف!( ... 

أصحاب األرض. و  الدولة الغاصبة    هم كکانوا شیوخ العشائر و القبایل    بعد اإلحتالل اصبحت مل

ي منتسبوا الشیخ اىل األمکنة عندما ینتهي الفالح من تهيأت
ي تجد فیها تل المحاصیل. ِ یأبر

 كالتر

 المحاصیل لتقسیمها اىل حصص. 

 
 
ي المحصول و عادتا

، حق المیاه "الماء لسقر
 
ي أیضا

ثلث یذهب اىل الشیخ، حق األرض. و الثلث الثاب 

ي السنة و یؤخذ 
او و الناطور    نطارة البیادر مایکون ثالث مرات ف   حق المتر

 
   و حق القهوة    ضیافة  ایضا

ي المضیف   
 الشیخ ف 

 و کما الحظنا لن یتبقر للفالح إال اقل من ثلث المحصول الذي تعب علیه طوال سنة کاملة ... 

ت قد و لحُسن ختام هذه الفقرة من دراستنا. استلخص الکالم بشعر    عىل طریقة شعر الحدیث    کن

 من ثالثير  سنة لوصف حا
 ل الفالح: خرجت به قبل اکتر

 

ح 
ّ
 انه الفالح وتفل

ص بیدي   ـُ  ولمنجل یگ

 انه الفالح غي  إلشبل، غي  الگاع 

ع ُرف مراویدي   ـُ  ما ت

 أکُرب، بلکراب الگاع 

 وزرع بس انه اوحیدي 

ر 
ّ
ي الُمطر وتنط

 وتان 

ي المطر 
ي الغیم، إجان 

 إجان 

 ولگاع الىلي غفرا طلع بیه العود 

 وتنطّرت هلنوب الشمس 

 لعود لّمن تیبس ا

 ونه احصد، نوب ادوسن، مره اذّري  

 ولتعب ویای 
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 او إجه وکت المجاسم 

ي الشیخ یتلولح 
 ها.. إجان 

 وتجاسموا محصوىلي  

 تعب عمري  

 ي " ثِللث للگاع    ثِلث للما 

او    چیله اتروح للمي 

 چلیله اتروح للناطور 

 چیله اتروح للگهوا  

 چیله اتروح حگ دیوان "

گإشب  ه عندي  ؟ ـُ

ر عندي   ـُ گ ـُ  بگه بس الف

ید إعطي إلطالبا الخذیت عىل السلف منهم   شر

 للچایات و القندات 

 گضیت العمر بآلهات 

 ال راحا و ال فرحا  

ي  ه گلب 
ي وفير ي وعّیدت ن 

 و ال عید إللفان 

ي وگولن عید ؟    هم تدري یا یوم الىلي افرح ن 

   الگاع للفالح ... إعطي الگاع للفالح ... یوم الىلي یّصح هذا المثل من گال : إعطي 
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 كقاوم العدو بالحفاظ عىل أسماء مدن

 اسمهای اصىل شهرهای عرب نشي   که ازدوره رضاشاه تااالن تغیي  یافتند برىح  

ها منذ حكم رضاه شاه حبر اآلن ي تم تغيي 
 تعرف عىل بعض األسماء البر

 

 

طفالك و من حولك.ألن ابتك بالفارسية و إحتفظ بها و علمها أل تعلمها و إستخدمها بمحادثاتك و حتر كت

وعية للزيف و  ويرإهمالك سيعطي مشر                  .التر 

 

 

كقاوم العدو بالحفاظ عىل أسماء مدن  
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ي المحمرة اىل مولوي -201
 
 ىحي المعموري ف

ي المحمرة اىل خرمان -202
 
 قرية خي   ف

ي الحميدية( اىل رامسه ١قرية طراح  -203
 
 ١)ف

 ٢اىل رامسه  ٢قرية طراح  -204

 ١قرية الحثوگ)مسي  خزرج السوس( اىل مگران  -205

 ٢قرية العذب اىل مگران  -206

 ٣قرية الرگيبة اىل مگران  -207

ي عبادان اىل كوي ملت -208
 
ي ف

 ىحي الفياض 

ي رامز( اىل مربچة -209
 
 قریة المدبچیة)ف

ي رامز( اىل زراقىلي  -210
 
 قریة الزراقلة)ف

 ىحي الصوينيخ )عبادان(إىل كوي وحدت -211

 AKIVASHقرية بيت إكويش)طريق األهواز _السوس(إىل أكيوش -212

 ىل شادگانالفالحیه الدورگ ا -213

اىح اىل شهرک چمران -214  الي 

 الزنجي  اىل شهرک رجاني  -215

 المحمره اىل خرمشهر -216

 ِخر اكويش اىل خرمکوشک.) األهواز(  -217
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 قصیدة موعد لقاء خارج السیاج 

ي لشاعرة بقلم: ا  مریم الکعب 

 

َ آبهٍة بُسلطِة   اليوِم الحديديِة،غي 

َ آبهٍة بخيوِط العنكبوت ووهج البعيد  غي 

 قصیدة موعد لقاء خارج السیاج 
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 ،
ُ
ها الساعة

َ
 تخلُع عقارب  

 عن الوقت،
َ
خلُع االسواط

َ
ه ي

ُ
 آخر ال اعرف

ٌ
 او كائن

 أو ربما أنا،

هرب ُمن اللوحِة المعلقِة عىل الجداِر منذ زمٍن بعيد،
َ
ي ت
 هي البر

 من
ُ
 الالو  فال أعرف

ُ
ي لحظِة الحِب يقود

 
 ف

َ
 العميقةِ قت

رح
ُ
ِ اللذِة والج

 بي   مواطئ
ُ
 الحياة

َ
ح
َ
 كي تتأرج

فِتنا، ي شر
 
 العقارِب المهشمِة ف

َ
 فوق

ة، 
َ
ق
َ
فِة المالح  الشر

َوى،
َ
ِ اله

وِع تدجي    من مشر
ْ
جت

َ
ي ن
 البر

 وتوسيِع الشارع،

 .وزحِف الصحراءِ 

 

 
 
طُل عىلي مبتسما

َ
 ي

 هشيَم الوقت
 
 ساحقا

 
ُ
 الراكال ق

َ
فةضبان  شر

ه 
َ
ضُع عنق

َ
 بي   يديوي

َ
 .المحزوز

 

 

 اخلُع شاىلي السميك

ه عىل مشجِب الليل،
ُ
 وأعلق

ي للري    ح 
 عنقر

ً
 تاركة

ي النهايةِ 
 
 متشابهي َ  ف

َ
 لنكون

 من طوِق البدايةِ 
ُ
 الناجية

ُ
 النهاية

 من قبضِة من يدافعون عن الشيطان
ُ
 الناجية

ُ
 النهاية

 .ومن يخافون من الشيطان
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ٌ
 وحيدة

ٌ
 بين دمعة

ُ
رفرف

ُ
 نا، ت

فاِف األنهارآخُر 
َ
 ناجيٍة من ج

 أجنحتها لتكون نهرا
ُ
بسط

َ
 ت

ث بلقائنا، 
ِّ
شب

َ
طاَم الوقِت الُمت

ُ
 يغسُل ح

ا مولعان بنهايِة القصة
ّ
 لكنن

مات، والبقع ُالسوداُء،
ْ
د
َ
 عىل السطِح جميُع الك

َ
 كي تطفح

ي ازراِر المصالح،
 
 المتوارية ف

ُ
 والجروح

باُر البيادِق المش 
ُ
،وغ  عِة إىل موتها األخي 

ي الرمال
 
 ف

ُ
 .وخناجُر القبائُل العالقة

 

ي نبِع هذه الدمعِة العزيزةِ 
 
 فنغوُص ف

 مع الخيوِل الهاربِة من المرابِط القديمة

 والعطوِر الثائرِة عىل أسيجة الحدائق

 .واألراجيِح المتمردِة عىل مواعيِد اإلعدام

 

 الوقت
َ
 خارج

ُ
نا المضيئة

ُ
 طفولت

ُ
ي حيث

 نلتقر

َ توقُع بحباِل   بها العصافي 
ُ
ي كنا نصطاد

 المصيدِة البر

 برفقِة سلِة الخوص، 

 برفقة خيانِة الَسَعف،

ة، ي باحتِنا الكبي 
 
 عىل مرأى من عيوِن النخيِل الشاهقِة ف

 ُ كي 
َ
 ن
ُ
ي حيث

 نلتقر

 ونفتُل حباَل المصيدِة من جديد،

 حبَل غسيٍل،
َ
 لتصبح

 عليه نظراِتنا المبللة
ُ
 .نعلق
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 إفطاَر المشنقِة هذا الفجر يقول: لوال 
ُ
 موعدِك، لكنت

 ترعُب العصافي  
ً
 فزاعة

ُ
… لكنت

َ
 .أقول: لوال موعدك

 

ي موعِدنا األزرق
 
ي ف

 ونلتقر

فتنا  من وجِع ذاكِرتها إىل شر
ُ
هرب

َ
 الحباُل ت

ُ
 حيث

 
َ

ىل
ْ
ك
َ
ِ الث ي دموِع العصافي 

 
 لتستحَم ف

ي فقدت أغانيها هذا الصياح،
 البر

رها
َ
د
َ
يَل عن ق  ولير 

 
َ
ي الفجِر الفائت درائحة

 
 مع ضحاياها ف

ي الفجِر القادم،
 
 أسماِئهم ف

َ
 ورائحة

ي النهر
 بي   ضفبر

ُ
 أتأرجح

ً
 أرجوحة

ُ
ي كنت

: ليتب 
ُ
 وهي تنوح

 بمعصِم الشمس،
ً
 مشدودة

 المطُر عىل أشعِة الضوء
ُ
 قطرات

ُ
لج  تير 

ي 
! احضنيب  ي

 !وتهتُف: احضنيب 

 وأضُمها قبل الغرق،

ي حضِن الموج
 
 ف

ُ
سبح

َ
 ن

 
َ
سكُب ألزيد

َ
ة ون ي فِم األسماِك الصغي 

 
 ف

 الرمل َبعد
ْ
ي لم تتذوق

 .البر

 

ي بياِض القصيدة
 
ي ف

 نلتقر

 األوراق
ُ
ق َبها وتحير

ُ
ي نخشر أن نكت

ى البر  الكي 
ُ
 .القصيدة

 

رح السيناريوهات الخرساء،
ُ
ي ج

 
 موعِدنا ف

ي خزائِن المشح،
 
 الُمشبَعِة بالغباِر ف



30 

 

جوا   لمن تض 
ً
 .ملسنِتهبدِم احيث ُنخلُع أدواَرنا لنكون لغة

 

ي جنازة الرسوم الميتة منذ عقود
 
ي ف

 نمشر

 وننتهي خلَف االلواح ِالمعلقةِ 

 ماسكي   بريشِتنا المائية

 الِجدران
ُ
مزق

ُ
 .حالمي   برحلٍة بعيدٍة ت

 

ة ي الخيمِة األخي 
 
ي ف

 نلتقر

 
ُ
ي لم تقلعها العواصُف الرملية

 البر

 .ولم يبلعها اإلسمنت

 
ً
ي تضُع الشمَس تميمة

 البر
ُ
 صيتهاعىل ناالخيمة

ي ليِلها الطويل
 
َ ف  العصافي 

ُ
 قمٍح ترافق

َ
 مزرعة

ُ
 .وتصبح

 

 عىل أكتاِف الليل، 
ُ
حط

َ
ي ت
فِة الوحيدٍة البر ي الشر

 
ي ف

 نلتقر

 ُ  الرسمي
ُ
ي دورها المصعد

 
 وال يتوقُف ف

اب  عنها المعماُر وال الَبوَّ
ُ
 .وال يعرف

 

ي انحاِء الظالم
 
ه ف لَم ضوءأ ونني 

ُ
 الح

ُ
ي ونفرط

 نلتقر

 آ
َ
 الينبت

ُ
فاتلعشاق الف  الشر

ُ
 .وآالف
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 امثال و حکم احوازي 

 حميد عاشور

 

 
 

 21امثال و حکم احوازية .. 

 
ْ
ي وياي بلحد ّه

 سّواها زمان 
 
ْ
د عنده ـَ ع ـَ ّ ، لو ب دري هاي هي ـَ  م

 

إذا تصورنا ، شط كارون ، نرى أن مجرى  ..
متساو. بل له المياه فيه قد ال يكن عىل إمتداد 

شواطئه. و كل انحراف و إعوجاج، حسب 
ى إعوجاج، الذي قد يكن ي ـّ شبه الزاوية، يسم

ة
ّ
د ـِ  . الح

اب  فمجرى المياه طوال السنير  يأخذ معه التر
من تحت الحدة. و يبقر من فوق و كأنه ارض 

 ! .. صلبة
صاحب المثل، ربما كانت له هموم، فأراد أن 

و وقف فوق  يخىلي بنفسه. فجاء اىل الشاط  
نة، فخانته و الحدة و كان يتصورها رصي

 .. هبطت به اىل األسفل
ه  ـّ  بت( معاتبا لحظ

 
فصاح )و صياحه شعرا

 : الستر  
 ّ  ... مدري هاي هي

ْ
ي وياي بلحدّ ه

سّواها زماب 
ه
ّ
 ! ْ لو بعد عند

 

 امثال و حکم احوازي 
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 22امثال و حکم احوازية .. 

 ، 
ْ
ش اب چ هه ـْ  إي د إل م ا ت
 ، م ا ب اس

ْ
 ! .. ب وس هه

 

ي ل م ـّ د أل ت ـَ ]  إ ي د إل م ا .. ي
ن [ ـّ  تتمك

ش اب كها ،  ـُ  .. ت
ْ
ت شاب  چهه
 ت الوي ها

ب وس ه ا م ا ب اس .. ب وس ه ا، 
ب ل ه ا .. ال ب أ س ـّ  ق 

ك ن م ن  .. ـّ ي ل ن ت ت م ـّ د أل ت ـّ أل ي
 مش اب ك ت ه ا أو م ق اوم ت ه ا،

ع ل ها ( ال ب أ  ب وس ها ) إخ ضـَ
 . س

ه ذا أل م ث ل، ي شاب ه أل ق ول ..  
م ر أل واق ع، أي ق ب ول أأل 

إىل أإلس  ت س الم وأل خ ض وع 
 ! أل ق ّوة أل ف ائ ق ة

م ن أج ل مع رف ة ه ذا أل م ث ل، 
عل ي نا أن ن ت ط ّرق إل ى ش  ي ئ 

 .. م ن أل ف ل سف ة
ه ناك رأي ي ن أو ف ل س ف ت ي ن 

 : ع ل ى أل ساح ة
ة أي أإلي دي ال ي ة ، و ي ع ت أألول ى     ـّ  أل فك ر ) أل ك الم ( م أل  مث ال ي

ّ
ق دم ا ً ع ىل ألعم ل و رك ائ زه ق دوا أن صارها، أن

 .. ث الث
زل ة أألش ياء ع ن ب ع ضها ـُ  . الف    ع

ك ون أألش ي اء و ع دم تغ يي رها ـُ  . ب    س
 . ج    و ف ي أل نهاي ة ت سل س  ل أألش ي اء

 ل عل ماني ة،ن ي ة    و ه ّي أل ف ل س ف ة ألم ادي ة أي أ أل ث ا
ق اط أيض ا ـُ ز ه ّي أال ُخ رى عل ى ث الث ن ـّ رك ـُ م ألم ادة عىل ألفك ر و ت

ّ
ي ت ق د

 .. ً و ي ع ت ق دوا أن ص اره ا، ف 
 . الف    أألشي اء م رتبطة ببع ضه ا أل بع ض

ي حال ح رك ة
ّل شي ئ ف  ـُ  . ب    ك

 . أل ك مي ة إىل أل ك ي ف ةج    ت غ يي ر 

دن ا إىل ـِ   مث ل نا ب ع د و إذا ع
َ
د ـَ  ل ألح رك ة و ألخض وع ب

َ
د ـَ ك ون ب ـُ ث عىل أل س ه ذهي ألمق دمة، ن رى في ه أل حـّ

 ! ل ألمق اوم ة
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م ألبش ر وطم وح ه للتغ يي ر و ألتط ّور
ّ
 . وبلع كس من ذال ك ف أن ألعم ل و ألح رك ة هم ا ِس ّر تق د

ي ه ذا ألمث ل، التقية وألخض وع و أإل نح 
ش ّي م ألع ربية و ستس الم ل ألم رأل واقع و ه ذا ما يخ الف ألن ن رى ف 

 .. أل ق  ّي م أإلنس اني ة

          يجد مثل ثان، يشبه هذا المثل و صاحبه يقول بلغة تبدو بدوّي ة " قصبا ً عىل البيل ) اإلِب ل ( ترکب 
 " ! .. جاريات الُسف ن

 

 25امثال و حکم احوازية .. 

 
ْ
 اّس ه

ّ
 و بلبحر رک

ْ
 إبِطن طاسه

ْ
 ! ..  طاسه

  
  

هذا الکالم قبل ان يصبح 
اوا ( ا

ّ
ي مثل کان ) ِحز

 .. حزورة
    من 

ْ
ه
ّ
و الجواب هو ) الّرگ

(  األکدية ، رقو    
 ..  السلحفاه

 اي السلحفاه 
ْ
ه
ّ
ألن الرگ

محجوبة من األعىل و 
بدرقة مقّعرة عىل   األسفل

بة . و کأنها طاسة 
ُ
شکل ق

فوق طاسة . و عند ما 
ي الضياع

 
 تدخل البحر تقع ف

.. 
اّما المعب  المراد منه ) ک  

 .. مثل (
لسلحفاه بحجمها مهما کي  ، عند ما تدخل البحر العارم بوسعه و امواجه المخيفة ؛ ورنا اإذا تص

ي حسب الجزر و الّمد (
 ! کيف يصبح حالها .. ) تذهب و تأنر

 .. اي فاقدة اإلرادة و التصميم
ـّ د و تختلط  عند ما تشت

 
ي االمور عىل   إذا

 
 لمحنته .. و ف

ً
ـُ قلق األبواب امامه و ال يری سبيال صاحبها و ت

 صارت    هذه الحالة المزرية . يقول لنفسه او لغي  
ْ
طاسة إبطن طاسة  کأنها اصبحت .. (  ه : ) چنه

 ! .. او بلبحر رکاسة
ي االحواز فقط 

 
ي  يستخدم هذا المثل ف ي البلدان العربية االخری ، مثل الخليج العرن 

 
يقال  . و ف

 "  
ْ
 الطاسه

ْ
   . . المعب  متقارب و لکن جذور الحکاية متباينة  " ضايعه

          
 بلماي

ْ
 . لنا مثل ثان قريب لهذا المثل و يقول : حال السدانه

https://www.facebook.com/notes/hamid-ashur/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-25/256944017765174/
https://www.facebook.com/notes/hamid-ashur/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-25/256944017765174/
https://www.facebook.com/notes/hamid-ashur/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-25/256944017765174/
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  فعال سه
 

 کرونا وبیماری شکنجه خطر  در  اهوازی فرهنگ
 

 ! كنيد  آزاد  را  بوعذار  ومحمد  كروشات وضياء كروشات فادي
 

 
ایط که  حاىل در   انساب   های سازمان وتمام است داده قرار  تاثتر  تحت را  جهان کورونا   بیماری بحراب   شر

  کنند  اقدام زندانیان وضعیت وب  هبود  مرخض جهت در  دارند  استدعا  ها  حکومت از  بشر  وحقوق
 

وهای وظلم شکوب  .د دار  ادامه اهوازی فرهنگ ودوستدار  تحصیلکرده جوانان علیه امنیتر  نتر
 
 

کرده ودوستدار فرهنگ اهوازی را متوقف کنیدشکوب وظلم علیه جوانان تحصیل  
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وهای فروردین ۲۴ یکشنبه ز رو  ضا  منازل به یورش با  امنیتر  نتر  کروشات  وضیاء کروشات  )فادی( علتر
 موبایل  ی  ومصادره  ها(  وکتاب  تاب  ولپ  )موبایل  فعال  سه  این  شخض  وسایل  مصادره  با   بوعذار   ومحمد 
 بازداشت  روز   در   بوعذار   دادند...)محمد   انتقال  نامعملوم  مکان  به  را   آنها   شان  خانواده  اعضای  تمام  های
ل در  کروشات  وضیاء کروشات  فادی  شد( داشت باز  بعد  روز  وچهار  نبود  مت  

وهای اقدام این  وشکوب ظلم که  است ظالمانه واقدام مدب   های آزادی به  آشکار  تجاوزی امنیتر  نتر
وهای   فعاالن علیه امنیتر  نتر

 
 . کند   م آشکار  را  اهوازی برومند  وجوانان فرهنگ

 

  عرصه رفته رفته هک کوب  وش  ظلم
 

 است کرده تنگ اهوازی مدب   فعاالن بر  را  وزندگ
 است االهواز  مردم علیه موجود  خفقان بر  آشکار  سندی ها  بازداشت این
 ودوست  فعاالن  بير    در   ومحبوب  تحصیلکرده  فرهنگ  با   جوانان  جمله  از   شده  بازداشت  فعال  سه  که  زیرا 

 . است اهوازی فرهنگ داران

 

ض  فادی  ساله  ۳۰  کروشات  ضیاء  حقوق،  رشته  در   ارشد   کارشناىس  مدرک  دارای  ساله  ۲۹  اتکروش  ا()علتر
 فعاالن ازجمله حسابداری کارشناىس  مدرک دارای ساله ۲۴ بوعذار  ومحمد  دختر  فرزند  دو  دارای متاهل

 ومحمد  اهواز  شهر  فرهنگ ی منطقه وساکن عمو  پش  کروشات  وضیاء )فادی هستند  ای تحصیلکرده
  مناسبات  نگهداشير   زنده جهت در  که  اهواز( شهر  ساکن سه هر  اهواز  کیانشهر   ی طقهمن ساکن بوعذار 
 
 

  سالم های تالش به جوانان وتشویق اجتماع های وفعالیت فرهنگ
 

 دور  برای وتالش واجتماع فرهنگ
 . داشتند  فعالیت اجتماع های آسیب از  آنان کردن

 

 ف  مناسبات نگهداشير   زنده در  وجنایتر  جرم چه
 

 که  دارد  وجود  وادب   اجتماع سالم فعالیتو  رهنگ
وهای  شخض وسایل ی ومصادره کتک  وبا  برده یورش فعاالن این منازل به وهجمه شدت با  امنیتر  نتر
ایط ودر  وحشت رعب وایجاد    را  آنها  کورونا  بحراب   شر

ی هیچ اآلن تا  طوریکه اند  داده انتقال نامعلوم مکان به  خانواده دست در  وازیاه  فعال سه این از  خت 
 ...نیست وآشنایان ها 

 

ها )  دو  همچنان اما  دارد  حکایت شیبان به معروف اهواز  کزیمر  زندان به کروشات  ضیاء انتقال از  خت 
ضا( دیگر  فعال ی ب   در  بوعذار  ومحمد  کروشات  فادی)علتر ایط خت   وشکوب شکنجه خطرناک وشر

 (دارند وجود  کورونا   وبیماری
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ی اتژی وهم  تاکتیک، سیاست گروگان گي   هم اسير

 
 
 خالق جرف

 

اتژیک هم تاکتیک یعت  چه؟ ی هم استر  سیاست گروگان گتر

 دائىم و  
 

ی یک ویژگ س از زمان تاسی  و بافر خواهد ماند. رژیم ایران بوده    در    پایه اییک سیاست  گروگانگتر

م( این سیاست با حمله به سفارت آمریکا و  1979سال  شمىس ) 1358جمهوری اسالم ایران در سال 

 ،روز در زندان 444رای آمریکابي ب 52و نگهداری  کارمند سفارت آمریکا   60بیش از  به گروگان گرفير  

 استارت خورد. 

نده است و م تواند   رژیم به مروز زمان دریافت که در معامله با کشورهای جهان، این یک سیاست پیشت 

بر مبنای آن با دیگران "گفتگو" کند و از آنان "اخاذی" نماید. تکرار این تاکتیک در این یا آن جای جهان 

اتژی در تعامل و در قبال این یا آن کشور و   سود ده آن، تبدیل به سیاست اصىل رژیم و بعنوان یک استر

  با دیگران درآمد. 

 سیاست در سطح جهان و منطقه، سپاه پاسداران و ارگان های متعدد آن م باشد.  عامل اجرابي این

ی اتژی وهم  تاکتیک، سیاست گروگان گي  هم اسير  

 

https://kayhan.london/fa/wp-content/uploads/2020/04/kaseh-gedaee.jpg
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اف به این   گوید: م  سیاستپاسدار عباىس، تئوریسير  و ش چماقدار گروههای شکوبگر بسیج ضمن اعتر
بهای میلیارد دالر بابت خون3میلیون دالر گرفتیم.  700برای آزادی جیسون رضاییان یک میلیارد و "
 10های ما خواهید مشکل تحریم حل شود بگذارید گشتدار سلیماب  از طریق قطر پرداخت شد. مش 
ند، هفته 20 - یم آخر سآمریکابي را گروگان بگتر  ". میلیارد دالر 54شود ال مای یک میلیارد دالر هم بگتر

 (1398بهمن  6)سایت حکومتر بهار نیوز 
ه درآمد های ششار سپاه برای صدور ترور، جنگهای نیابتر و چنير  پاسدار حسن عباىس در ادامه بهم

اف محمایت از گروههای تروریستر در منطقه از طریق گروگان ی اتباع خارخ  اینگونه اعتر کند: گتر
د و در قبال آزادی اش، دولت »ببینید شیو  ه بودجه در آوردن سپاه چگونه است؟ یک جاسوس م گتر

د تا جاسوس را تحویل دهد. لذا سپاه با یک جاسوس می  700ایران یک میلیارد و   لیون دالر از آمریکا م گتر
د. لذا سپاه با یک جاسوس گرفير  آن یک میلگرفير  یک میلیارد و هفتصد میلیارد تومان م یارد، دو گتر

 آورد«. خواهد به سپاه بدهد در ممیلیاردی که دولت م

د، بوسیله عنرص سیاىس این سیاست که بطور عمىل بوسیله سپاه و ار  گان های مختلف آن انجام م گتر

مواضع وزیر خارجه رژیم در کنفرانسها و ، به "نقد" و "پول" در م آید. است که همانا وزارت خارجه

 مهر تائیدی بر بير  مجامع 
ٌ
 این واقعیت م باشد.  الملىل تماما

 

از این سیاست دفاع کرد و آزادی برای نمونه جواد ظریف ط سفر خود به نیویورک، بطور آشکاری 

 دست در ترور، جاسوىس و یا دور زدن تحریمها   "تبادل"گروگانها را منوط به  
ُ
با زندانیان حکومتر که عمدتا

 داشته اند، زد. 

صورت ظریف پیشنهاد نقل و انتقال به"ین رابطه پیشتر سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفته بود: درا 

هابي که ما در آمریکا و االن هم بعد از مبادله ما آماده هستیم تا همه گروگان پکیج  را در توئیت خود داد 

 . "داریم در قالب یک پکیج مبادله کنیم

اتژی را در چند زمینه اص ىل بکار م برد که در اینجا به چند مورد اصىل که تا همير  امروز رژیم این استر

ی را تشکیل م دهد، ی و باج گتر  اشاره ای م کنیم.   شکل اصىل گروگان گتر

ی افراد خارىح  یا افرادی که تابعیت دوگانه دارند.  -1  گروگان گي 

توسط رژیم ایران  خارخ  هابي که امروز برای کار، تحصیل، یا دیدار خانواده شان به ایران م روند مکررا 

تغیتر   برای فرصتر  یا دولت ها و هدف گرفته م شوند؛ رژیم آنها را به چشم فرصتر برای گرفير  پول از 

ها را تحت فشار قرار م دهد و . رژیم با اینکار این دولت م بیند در قبال خود سیاست دولتهای دیگر 

د.   بدین وسیله از آنها باج م گتر

 آمریکابي 
دالر را به میلیون  700میلیارد و  1به طور مثال دولت اوباما برای آزادی چند شهروند ایراب 

ارسال کرد و در کنار آن نتر  چندین قاچاقجی را به صورت  حاکم بر ایرانکوبگر صورت نقد برای رژیم ش 

 قاچاقجی را به صورت پنهاب  آزاد کرد.  18و رسىم 
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 صدق م کند. آخرین نمونه آن نازنير  زاغری است که 
همير  سیاست در قبال گروگان های انگلیىس ایراب 

 آن کرده است. میلیون پوند در برابر آزادی  450رژیم درخواست 

رخ  از آنها حتر طرفدار جمهوری چندین شهروند دیگر دو تابعیتر ) ب  2018تا اوایل    2017از اواخر سال  

 اسالم و الب  آن در بریتانیا ( برای وارد کردن فشار قانوب  به دولت آن کشور بازداشت شده اند. 

 

خود در آن کشورها و بدین  به گروگان گرفير  یک کشور از طریق باندهای مافیاني دست ساز  -2

د.   شکل منطقه را به گروگان م گي 

ی یک کشور به وسیله احزاب و سازمان های  یگ از شیوه های بسیار پیچیده و البته ویرانگر، گروگان گتر

دست ساز در آن کشور است. بطور مثال لبنان و عراق و یمن نمونه های بارز این سیاست است. رژیم 

وی نظام در کشورهای مختلف و شمایه گذا با شمایه گذاری و  ری روی اقلیت تشکیل ملیشیا و نتر

وی اصىل صحنه آن کشورها نماید. سپس از  های دیت  یا قوم، توانست این اقلیت ها را تبدیل به نتر

وهای دست ساز و البته بسیار سازمان  دستآن طریق کل کشور را به  م آورد. با استفاده از همير  نتر

وهای مخالف را از بير  م برد. با استفاده از هم یافته وها است که کل این کشورها را و مسلح، نتر ير  نتر

به گروگان سیاست خود تبدیل نموده و از این طریق با ایجاد شبکه های مافیابي به کسب درآمدهای 

د گرفته و از طریق همير  باندهای مسلح که شکل سیاىس حزب به خو ششار اقتصادی دست م یابد. 

 و سیاست خود را پیش م برد. اند، در پارلمان و دولت همان کشور، حضور پیدا کرده 

وهای نظام کشورهای مختلف  -3 ی ني   گروگان گي 

ی شبازان آمریکابي و کارکنان کشتر های نفتر  این امر چه به شکل مستقیم همانگونه که در گروگان گتر

از طریق عوامل خود در کشورهای مختلف لبنان و افغانستان در خلیج دیدیم و چه به شکل غتر مستقیم  

د. و عر   اق و یمن و فلسطير  مشاهده کردیم، صورت م گتر

 آمریکابي در خلیج و درخواست پول مقابل آزادی آنها. 
ی شبازان و ملوانان کشتر  گروگان گتر

ی بسیاری از شاهزا   مواجه بوده ایم. دستگتر
دگان قطری که برای شکار و در عراق با نمونه های مختلق 

 تفری    ح به عراق آمده بودند و سپس با دریافت میلیاردها دالر از قطر و آزاد کردن تدریج  آنان. 

ی در قضیه گروگان  انگلیىس گاردین ط مطلت   ایران، روزنامهبریتانیابي در عراق و انتقال آنها به 5 گتر

  :نوشت

ی سپاه پاسداران مسئول گروگان "..   …ایران استپنج بریتانیابي در عراق و انتقال آنان بهگتر
وی قدس سپاه پاسداران بودهشدهگروگانها در ایران در زندانهابي نگه داشته م اند… اند که در اختیار نتر

ها پس از اینگروگان کشند. از گروگانها را م شوند، سه تن باج از دولت بریتانیا نىمگرفير  که موفق بهگتر
(  30احتمال بسیار دیگر زنده نیست. پتر مور، نفر پنجم، که در روز چهارشنبه )هارم هم بهنفر چ دسامت 

وزارت دارابي اند بهآزاد شد، متخصص کامپیوتر است. او جزو تیىم از کارشناسان بوده که مأموریت داشته
ند که بهعراق ر اق کمک کنند تا رد آن میلیاردها دالر درآمد نفتر و کمک خارخ  بهعر   کشور  ٔخزانها بی بگتر

ی را ایران پیش برد تا بود… طرح گروگان راه نیافته برده نشود که ایران در باال کشیدن پول عراق  بی گتر
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وی قدس نگه ین است و اداری شدهدخالت دارد… گروگانها در دو اردوگاه نتر ند، یگ واقع در قرص شتر
 30چهارشنبه  -های قم است«. )روزنامه انگلیىس گاردینزدیگدیگری که "تهران پارس" نام دارد، در ن

 (2009دسامت  
 

ی از طرف های خارىح   -4  و باج گي 
ایط فقر و بیماری و چانه زن  ی یک ملت در شر  گروگان گي 

ه   زنجتر
شیوع کرونا "قرنطینه" بود. اما رژیم تن به این سیاست نداد.  همه م دانیم که تنها راه شکسير

تالش کرد که این ویروس را به بقای خود تبدیل کند. حکومت ایران با مظلوم نمابي در برابر   رژیم برعکس
جهانیان و پیش کشیدن عامل تحریم، تالش کرد به جهانیان بقبوالند که بير  دو انتخاب ناگزیر قرار گرفته 

ر افتاده را به فروپاىسر انتخاب این است که قرنطینه کند و با این سیاست، اقتصاد ب  رمق و از کا  است. یک
ش بیماری در بير  مردم است. 

سوق دهد. و انتخاب دیگر تعطیل نکردن اقتصاد و به تبع آن  تشی    ع گستر
 خواهند رفت. این اعالم میلیون نفر از بير    3تا   2رژیم حتر بکرات اعالم کرد که چه بسا در این میان بير   

تحریم های آمریکا مجبور است برای نجات اقتصاد تن رسىم سیاست رژیم در قبال کرونا و اینکه بدلیل 
به قبول مرگ میلیونها نفر بدهد در واقع هشداری است که به جهانیان م دهد. و او بطور مستقیم آمریکا 

ادی به عامل کشتار مردم ایران تبدیل شده است.  را مقرص قلمداد کرده است که با سیاست تحریم اقتص
 جهاب  راه اندازی نمود که در آن کاهش یا توقف تحریم ها را خواستار رژیم به موازات اینکار ک

 
مپير  بزرگ

 
ّ

و وارد صحنه شد. شماری از فعاالن سیاىس از جمله مىل مذهت  و  -شده است. در این کمپير  با تمام نتر
ان و نگاران و مجری، نویسندگان، روزنامهو اپوزیسیون صادرابر  نشير  ای خارجه آقازاده ،طلباصالح

های آمریکا و مقام  ها، اعضای حزب دموکراتزبان خارج کشور همصدا با نایایکهای فارىسکارمندان شبکه
ان گروهپیشير  ایاالت متحده عمدتا در دوران ریاست از جمله   نظامهای شبهجمهوری باراک اوباما و رهت 

کل حزب های چپگرا مثل ونزوئال و پاراگوئه و مهللا لبنان همسو با روسیه و چير  و رژیحسن نرصهللا دبتر
های آمریکا علیه عیاری چون بشار اسد در تبلیغات و هوچیگری خواستار توفق تحریمجنایتکار تمام

یم داروبي نشده است. رژیم به ایران به هیچ وجه تحر  واقعیت این استاما اند. جمهوری اسالم شده
به بیان دیگر جمهوری اسالم با هدف را تکمیل کند،  دنبال پول نقد است تا پروژه های نظام خود 
ی از آمریکا برای توقف یا کاهش تحریم ها سالمت مردم را به گروگان گرفت و مبنای سیاست خود باجگتر

  کمپير  و تبلیغات علیه تحریم
دولت های اروپابي و  موضوع که  .های آمریکا قرار داد را بر به راه انداخير
 گاه پیدا کرده اند. آمریکابي به آن آ

 

ی از خانواده های آنان  -5 ی زندانیان و باج گي   گروگان گي 

 ، اخاذی از خانواده هاییگ از منابع درآمد گروه ها و باندهای مافیای سپاه و آخوندها در داخل

زندانیان سیاىس و عادی است. آنها هرچند مدت یک شی از افراد شناخته شده یا ناشناخته را به 

های واه دستگتر کرده و پس از دادن حکم های سنگير  و اذیت و آزار فراوان و رونمابي از  اتهام

، از طریق واسطه هابي موضوع آزاد سازی موقت آنان در قبال پرداخت
پول  وضعیت دردناک زنداب 

یاز طرف خانواده را مطرح م کنند.   و بدین شکل با ایجاد سناریوهای مختلف و راه اندازی دستگتر

وع به اخاذی از مردم ستمدیده عرب احواز م کنند. زندانبانان دزد و غارتگر با صدور  ده، شر های گستر
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خض یا آزادی کامل، احکام سنگير  برای افراد بیگناه و درخواست پول در ازای آزادی موقت، یا مر 

فرزندان خود خانواده های فقتر را در وضعیت تکدی قرار م دهند. خانواده هابي که برای نجات 

ان مبلغ درخواستر را تهیه کرده و به این باندهای دزد و  مجبور م شوند با فروش دار وندار خود متر 

وندها و پاسداران دزد و جنایتکار جنایتکار بدهند. اما همانگونه که تجارب قبىل نشان م دهند، آخ

ند و پس از چند م اه آزاد کردن، مجددا آنها را به زندان همير  ریل را مجددا با همير  زندانیان پیش م گتر

 وارد م کنند. 

 در زیر نمونه هابي از این اخاذی را مشاهده م کنید.  

میلیارد ریال  50به ارزش یک سند ماىل سال حبس محکوم شده است  15که به خلود سبحاب   برای 

 جهت آزادی موقت درخواست داده شد. 

 ده است. همير  حکم در مورد زندانیان زیر صادر ش

 سال حبس 15میلیارد ریال و  40زهرا حسیت  )رصخه( سند ماىل به ارزش 

سال حبس این زنداب  قهرمان  15میلیارد ریال و  40سکینه صقوری ) صگوری( سند ماىل معادل 

 دختر خردسالش که در زندان بدنیا آمد و همچنان با مادرش زنداب  است.  همراه با 

سال حبس. این زنداب  قهرمان دارای یک دختر   15میلیارد ریال و    40زش  سمیه حرداب  سند ماىل به ار 

ی متولد شده است و در کنار مادرش زنداب  است.   است که قبل از دستگتر

ات سند ماىل به ارزش   سال حبس 15میلیارد ریال و  40ام فاروق شجتر

 . آزاد شد جهت معالجه  سنگير   حسن كرمالچعب قبل از اعدام برادرش با قرار وثيقه

 . ميليارد ريال تا پايان دادرىس و صدور حكم آزاد شد  11ميالد بحرى با قرار وثيقه 

لغ یک شهید شد درخواست مب  2019برای تحویل دادن جسد شهید حسن کاظم غزاوی که در نوامت   

 میلیارد ریال از خانواده اش کردند. 

 رد ریال نمودند. میلیا 40برای آزادی موقت صهباء عبیات )حمادی( درخواست 

 

واقعیت این است که این به یک سیاست درآمد زا برای دزدان جنایتکار رژیم درآمده است. البته تنها راه 

حکومت است. اما آنچه به فعالير  برم گردد این است حل اصىل و درازمدت همانا شنگون ساخير  این 

" شوند. و اگر دستگتر شدند به خانواده ه   اشان بسپارند که نباید "باج" دهند. که نباید "دستگتر
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امون پخش برنامه های تحریک   پي 
 آمي   تلویزیون  علیه ملت های غي  فارسنکانر

 
 
 خالق جرف

 

هر از چند گاه تلویزیون رسىم جمهوری اسالم ایران، برنامه ای منتشر م کند و در آن به تحریک 

ول و در موارد اولیه اینطور برداشت م شد که این احساسات ملت های غتر فارس م پردازد. در نگاه ا

بلحاظ علىم یا سیاىس در جهل نسبت به منطقه و فرهنگ  سیله عوامىل کهبرنامه ها بر اثر سهو و بو 

اضابر در این مورد شکل م گرفت  د. و بهمير  دلیل بعد از مدبر که اعتر مردم بش م برند، صورت م گتر

ی تعداد ب ضير  همراه م بود، مساله به نوع خاتمه یافته تلقر م شد و البته با دستگتر
سیاری از معتر

 ته دستگتر شدگان هم در زندان بافر م ماندند. والب

هدف از این برنامه ها چیست؟ رژیم با پخش این برنامه ها بدنبال چیست؟ چرا رژیم با اینکه نسبت به 

اضات حساس است و نىم خواهد در این شر  ی اعتر اض  شکل گتر ایط خاص، فضای تحریک آمتر  و اعتر

 حریک آمتر  استفاده م کند؟بوجود بیاید، اما همچنان از این شیوه ت

و بویژه بعد از روی کار آمدن احمدی  وی متمرکز و قوی پان ایرانیستر دارد. این نتر رژیم در درون خود نتر

وی بشدت نژاد و تبلیغ و تروی    ج رسىم تئوری اسالم ایراب  بوسیله رحیم مشاب   ، توانست به عنوان نتر

وهای شکوبگر سپاه و اطالعات کند. راست و ضد ملت های غتر فارس، وارد ترکیب اصىل  حاکمیت و نتر

وهای اطالعابر و نظام، به شکار   و لباس شخض در کنار نتر
 

وهای فرهنگ اینک این گروه ها، در کادر نتر

 و سیاىس ملت های غتر فارس م 
 

 پردازند. فعالير  فرهنگ

 این برنامه ها با همير  گروه های پان ایرانیستر است که 
به بخىسر از دستگاه اطالعابر رژیم و تهیه اکتر

وهای امنیتر آن تبدیل شده است.   نتر

هدف در واقع تضعیف ملت های غتر فارس با رو در رو قرار دادن آنها مقابل همدیگر است. ملت 

ارس دارد، و در بسیاری مواقع در کنار ملت عرب احواز بوده است، بختیاری که تاریج  مستقل از ملت ف 

ایشات استقالل طلبانه، به خطری علیه ایدئولوژی " ایرانیت " بدل شده است. رژیم این خود بدلیل گر 

امون پخش برنامه های تحریک آمي   تلویزیون  علیه ملت های غي  فارس  پي 
 نکانر
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تهدیدهای خطرناک متوجه نقشه ایران را بسمت نقاط تهدید هدایت م کند و بدینوسیله م خواهد با 

ی وحدت شاشی بير  مشغول کردن ملت ه  ، مانع شکل گتر
 

ای غتر فارس به تضادهای واقىع یا ساختگ

، و بير  احوازی و لر و ای
  بير  کرد و ترک، بلوچ و سیستاب 

ن ملت ها شود. اختالف و تفرقه انداخير

د.  ی از وحدت این ملت ها صورت م گتر  بختیاری، در راستای جلوگتر

ه که در میان احوازی، نمونه هابي از "پان" و گرایشات افراط دیده طبعا در میان بختیاری و لر و همانگون

در زمير  دشمن بازی م کنند، باید این تحرکات را افشاء کنیم. افشاء این تحرکات با تحریک  م شود که

د، چرا که اساسا خواست دشمن همير  است که ملت های  به ضدیت با ملت های دیگر صورت نىم گتر

مثبت با م و علیه هم صف آرابي کنند. افشاء این تحرکات قبل از هرچتر  با ایجاد رابطه ایران در مقابل ه 

 نمایندگان همير  ملت ها امکان پذیر است. 

اض  را شکل بدهد که  ایط مساعد م تواند تحرک اعتر ، در شر بدون شک این قبیل اعمال تحریک آمتر 

 نش های نسنجیده بیافتیم.   باید از آن استقبال نمود. وىل اینک نباید در دام واک

 

 

 

 

 جمعیت اصىل ترکیب تغیي   برای هویت جعل
 ”االحوازی فواد  ای”ابو رسانه  فعال
 

سیاستهای اشغالگران فارس بر علیه میهن ما االحواز العرب  و ملت عرب آن دارای یک پیشینه تاریج  و 
شهرها با هویت عرب  تیم، تغیتر نام نه چندان جدید است. اما آنچه را که ما در دوره اختر شاهد آن هس

 .آنهاست و چسباندن اصطالح “مهاجر” بر علیه ملت عرب صاحب این شزمير  
]الفالحیه[ منتشر شد کلیتی که در کانال به اصطالح )خ و ز س ت ا ن( از بیوگراف  تاریج  شهر “الدورق”  

ر و بختیاری  
ُ
، نشاب  و نسبت دادن این شهر عرب  به شهرک نشینان مهاجر ل آشکار و برنامه   کوه نشير 

 شهرهای عرب  االحواز اشغاىل است
 .ریزی شده از جعل بیوگراف 

ها بعنوان مهاجریت  که وارد بویژه نسبت دادن اصطالح “مهاجر” به ملت عرب صاحب این شزمير  
 تاریج  سامشزمینهابي شده

ٔ
، دارای پیشینه چندهزارساله ، عرب و اند كه به گواه مستندات تاریج 

، فاشیستر نژادپرستانه اند و هنوز هم هستند، محصول برنامهبوده احوازی های مدرن شوونیستر
 .فارسهای مهاجر و اشغالگر است

در بخىسر از این مستند سفارش شدٔه جعىل شاش کذب کانال کذاب  تنها به دلیل شباهت اسىم شهر 
ر که “دورکیه” نامید

ُ
 عرب    قاحت تمامشوند، با و ه م“الدورق” با یگ از قبایل ل

ً
نام این شهر باستاب  کامال

ر اختصاص دادند. عالوه بر آن، ملت عرب این شهر را بعنوان مهاجراب  که از 
ُ
را بنام این جمعیت ل

 .!!!اند، خواندندکشورهای مجاور به این شزمير  هجرت کرده

جمعیتجعل هویت برای تغیي  ترکیب اصىل   
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ای گذرا داشته باشیم تا  اشارهنام این شهر عرب  دانیم تا مروری بر تاری    خ و وجه تسمیه در اینجا الزم م
 فارسها بر ضد میهن عرب  االحواز، نامگذاری ها وسعت فاشیسم و سیاست

ٔ
های شوونیستر نژادپرستانه

 .و اصالت ب  چون و چرای عرب  بودن آنرا بیشتر بر خوانندگان این سطور آشکار سازیم
. پاتس” در کتاب ( معنا، “باستان شناىس  باستان شناس مشهور “دانیل بر عیالم” )ترجمه زهرا پاستر

 :تاری    خ و وجه تسمیه این شهر عرب  را اینگونه توضیح میدهد
قبل از میالد باز میگردد. در این شهر  1120الدورق یا السورق، یک نام عیالم است. تاری    خ آن به سال  “

نوع سفال استفاده شده آن از یک    یک معبد عیالم به نام” اوبور کوبک” وجود داشته است. در ساخت
که این سفالها دارای منافذی است. بهمير  مناسبت نام این شهر را” الدوارق یعت  منافذ” نامگذاری 

 .کردند
ای دارای دو دسته اما بدون و در معنای لغوی وجه تسمیه آن، کلمه “الدورق” به معت  گلدان شیشه

 .میشد آن استفادهآبراهه است که برای نوشیدنیهای مختلف از 
نامگذاری اختر در این کلیپ هیچ ارتباط با مزخرفات ادعابي در کانالهای شایعه پراکن فارسها ندارد. 

ای که در تأیید فرهنگ کاذب این ب  فرهنگها، هدفش تنها تغیتر و جعل هویت اصىل دروغهای مسخره
ی سیاست تغیتر ترکیب ن در راستاعرب  این شزمير  و جایگزین ساخير  يک هویت جعىل ب  نام و نشا

 عرب  
ٔ
سام -اصىل جمعیت شزمیت  که هنوز هم شاهد یک عنرص واحد است، میباشد. و آن ریشه

سال قبل از میالد مسیح ) در برخ  از اسناد قدمت آنرا به  6000االحواز و ملت آن است که بیش از 
 .ق. م، یعت  کىم پس از سیل نوح( قدمت دارند 15000
” م نامیدند و دورق همچنير  شهر ال  جدابي ناپذیر از تمدن عیالم است. مردم آنرا “قوم هتْمتر

 بخىسر
به معت  “قوم خدا” است. دلیل این نامگذاری آن است که آنها ملتر از شزمینهای مقدس بودند. 

ران های مقدس عبارت بودند از: سوس، سوسان و بیت حوزیا. که معابد نیایىسر خود را در دو شزمير  
ت ابراهیم )ع( در این شهرها ساختندپیامت    .ان بزرگ اله مانند حرص 

 
ملت بزرگ عرب االحواز را به اشغالگران فارس یادآور   2018و    1985های  اما بار دیگر دو قیام بزرگ سال

شویم. انقالبهابي که در راه عزت و هویت اصیل عرب  برپا شدند و به “قیام عزت” ملقب شدند. م
ن اصىل این شزمير  هنوز هم مرصانه آماده برپاب  انتفاضه سوم و چهارم و … هستند تا ان و مالکافرزند

آن زمان كه بر عزت و هویت باستاب  خود پامیفشاریم، سکوتمان را در برابر این پانتومیم مسخرٔه جعىل 
ی براه خواهیم ا  .نداختتان خواهیم شکست و انتفاضه های بعدی را با قدرت و توان بیشتر

 
 :ابع موجود در مقالهمن

1.http://www.ahwazstudies.org/Article.aspx؟aid=880 
. پاتس”، ترجمه زهرا پاستر  .2  کتاب باستان شناىس عیالم، تألیف “دنیل بر

 ”ای”ابو فواد االحوازیفعال رسانه
: فؤاد فرج پور  عرب 

 ترجمه مير 
 مرکز اطالع رساب  جبهه دمکراتیک مردم االحواز
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 قسمت اول  – ها ی قومیت، ملیت و دولتدرباره

  اندرو مورگان

 

ف مرگ است و نو قادر بهصحنه های شدن نیست« نمایانگر »نشانهزادهای که در آن »کهنه در شر
برای بقای خود کنند و هابي هرچه نوتر بر تن مها لباسنایک« است؛ از جمله، کهنهخوف
ایط است که مرور مجدد تاری    خ، تعاریف و منشأها )هراندازه جنگند طریق مبدین  . در چنير  شر

شاغ طرح کند. با این مقدمه بهتشخیص و شفافیت صحنه کمک مدرنظر برخ  بدیه آیند( به
 .رومی قومیت ممساله

 

تر قوم وم تا چه اندازه وجود دارد؟ آیا تکقومیت چیست و تا چه حد مفهوم کاذب است؟ ستِم ق 
سازی مانىع بر سد راه سوسیالیسم است؟ شکوب هویت قوم امری ارتجاع و نوع یکدست

داری است یا امکان انسجام و اتحاد طبقابر را از طریق نوع فاشیستر در جهت اهداف شمایه
مروری بر تعریف و تاری    خ »قومیت« دهد؟ برای پاسخ به این سواالت سازی افزایش میکدست

های قومیت، ملیت و دولتدرباره  



45 

 

، بدون نظر بهخوا ، و کمتر تئوریک است. هدفم هم داشت. بحث من مقدمابر جزییات و موارد معير 
سازی فضا با توضیح تاری    خ و تعاریف و منشأها خواهد بود. در این یادداشت دو معنا از شفاف

اند. سیاىس مختلف عمومیت یافته  های مختلف و با اهدافکنم که در زمان»قومیت« را مطرح م
دهم و بحثم را از خالل این معاب  و مسائل تعریف ارائه ممعنای تاریج  قومیت را بنا به سپس

ِ مرتبط با هرکدام از آن
 :برمپیش مها بهتاریج 

 

Ethnos واژه در   رفت که اینکار م)قوم( در قرن نوزدهم میالدی تقریبا منطبق بر همان معنابي به
قبایل و مردمان به demos در مقابل ethnos گر در یونان باستانی خود حامل آن بود. ا ریشه

 م
 

ون از نظم »پولیس«ی زندگ « که بتر شد، در قرن نوزدهم این اصطالح مکردند گفته»وحىسر
ودمانده هستند که چنان در خرسید آنرفت که بنظر مکار مهای همزیست مردماب  بهبرای گروه

طریق ورود به »پولیس« مدرن را ندارند. بدیه است که مختصات و از اینتوان تشکیل »ملت« 
 -۱که دلیل اینهای بنیادیت  داشت. بنابراین این مردم به»پولیس« مدرن با نوع باستاب  آن تفاوت

نظم به  -۳ار نبودند و انجام کار مزدی و نتر  انجام ساعات طوالب  کحارص  به  -۲ملت نبودند، 
« دادند و در یک کالم هنوز نسبت بهداری تن نىممایهُروِی ش پیش  ِ مدرن، »وحىسر

نظم مدب 
 .شدنددور افکنده م ethnicity یحوزهگرفتند و به در پولیس جدید جای نىم  شدند،محسوب م

Ethnology دین  کرد و تا زبان و شان آغاز مهایی بدنی این مردم را از شکل و اندازهکه مطالعه
 و شیوه

 
« این بدنرسید، هدف اولیهشان می زندگ

 
های شکش و وحىسر اش کشف »دیگربودگ

ها و داری را از این میان پیدا کند. شناخت بدننظم جدید شمایهبود تا راه شسپارِی آنها به
چگونه در دهد که ری نبود. فدریجی توضیح مداروی شمایهای غریبه با پیششان پدیدهشکوب

اروپا نتر  جادوگرسوزی کنىسر بود برای تبدیل بدن انساب  یا قدىس به بدن به مثابه ماشير  که 
توان داری را شکل داد. حتر ششماری را نتر  مداری بود و پیشاآغاز شمایهمناسب نظم شمایه

هر صورت در بهها دانست.  سازی بدنير  شناخت و رامداری برای همبخىسر از سازوکارهای شمایه
آمتر  بود، از آنجا که در مقابِل »متمدن بودن« قرار م گرفت و قرن نوزدهم »قوم بودن« تحقتر

« داشت؛ شیوهشیوه زیست متحجر پیشاشمایهارجاع به ای که باید شناسابي و رام داری و »وحىسر
 شد داری مو سازگار با شمایه

 

ش و تثبیت دولتدیدتری بهمفهوم »قومیت« در قرن بیستم معاب  ج -خود گرفت و در فرایند گستر
«]ها و درواقع »ملت«سازی در شزمير  ملت مختصات و [ ۱های پیش از این »وحىسر یا باستاب 

های ی جنبشها بود. عمدهملت-مسائل جدیدی را شکل داد. قرن بیستم قرن دولت
یالیستر در این خود گرفتند. در این میان، ه بهگرایانقرن در سطح نهابي خصلتر مىل ضدامتی

 داشتند. اما آنچه در سطح نهابي در تاری    خ قرن جنبش
ناسیونالیستر های سوسیالیستر رویکردی انتر

های مارکسیستر نه تنها ها و دولتشود: »جنبشگونه روایت مبیستم رخ داد در بیان هابسبام این
ی وجود دهدر ماهیت نتر  به این تمایل پیدا کر  در شکل، بلکه اند که مىل و ملیت خواه شوند. چتر 

(. ۱۹۷۷ندارد تا بر مبنای آن بتوانیم به این برداشت برسیم که این روند ادامه نخواهد یافت« )
ی مىلملت-بنابراین قرن بیستم، قرن استقرار کامل و جهاب  دولت گرابي است. اگر پیش ها و فراگتر
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در قرن بیستم قومیت مفهوم ذیل  ای بدون ملت بود،ه آن قومیت مفهوم متعلق به شزمير   از 
ملت -ملت شد. اما چگونه؟ دولت مىل یا دولت-ای درون مرزهای شزمیت  دولتملت و مساله

فرم حاکمیت سیاىس مدرب  است که از پایان قرن هجدهم شکل گرفت. بندیکت اندرسون، 
ی دولتی    خ شکل های تصوری« تار در کتاب خود »جماعت شناس مارکسیستانسان ملت را -گتر

ش شمایهروایت م داری چاپ بر کند و یگ از دالیل تثبیت این فرم سیاىس را مقتضیات گستر
ی یک جای زباب  قدىس کتاب مقدس و شکلسازی زباب  بوم بهشمرد که متگ بر عمومم گتر

ل آن از ها بر اساس یک زبان، پیش مکتاب  ها و »ما«ی تصوری در روزنامه رود. بازار داخىل و کنتر
یالیسم معارص بر آن تاکید منیازهای شمایه امير  در ژئوپلیتیک امتی کند. داری است که سمتر

همچنير  دموکراىس بورژوابي متگ بر »انفراد« رای و نوع آزادی بنا شد که کامال با »آزادی در 
ی دولتتیب شکلرفرما و کارگر« همخوان بود. بدین تر قرارداد بير  کا زبان مىل -۱ملت مبتت  بر  -گتر

انواع از دموکراىس -۳مرز شزمیت  مشخص )بازار داخىل(  -۲داری چاپ( )در نسبت با شمایه
ش نظم شمایه داری و همخوان با آن است. لنير  بورژوابي )متگ بر »فرد آزاد«(، از مقتضایت گستر

داری جنبه عموم و لت مىل برای دوران شمایهتشکیل دو [: »۲به همير  مختصات گفت ] با اتکا 
 فوق-عادی دارد«. جالب است که تعریف عام دولت

 
الذکر منطبق ملت دقیقا با همير  سه ویژگ

 .سازی بر اساس »دین« اوال جنبه عموم ندارد و ثانیا ناقض »زبان مىل« نیست(است )ملت

 

 م
 

ی ی ملت، مسالهکند تا بفهمیم چگونه مساله  ما کمکتواند بهتوجه به این تعریف و سه ویژگ
کند. اگر مسامحتا تعریف آکادمیک قومیت را بپذیریم قومیت را تصلب بخشیده و آن را تشدید م

ک  -۱که به  ک  تاری    ِخ زیسته و منشا )تصوری یا واقىع( -۳قلمروی شزمیت   -۲زبان مشتر مشتر
شود: مبنای آید مشخص م که با ملت پیش می قومیت در تقابل و رقابتر ارجاع دارد، مساله

های سیاىس در بندی هابي که اضطرار و تقسیمها اغلب بر اساس مرزکىسر ملت-شزمیت  دولت
اعتنا مختل کرد، شکل گرفت. این مرزها قلمروهای قوم را ب  دوران استعمار و پس از آن ایجاب م

یت« دانسته ملت اغلب بر ا-کردند. مبنای زباب  دولت ساس »قوم« غالب که در بیان، »اکتر
، »ما«ی تصوری ملت را بدون لحاظ دیگر م شود شکل گرفت و زبان رسىم و مرزهای شزمیت 

اساس ی اکنون برساخت؛ یعت  تاری    خ »ملت« بر  لحظه»اقوام« شکل داد و تاری    خ آن را با توجه به
ی از گروه  کرد، برساختهآنچه مرز و زبان حاکم ایجاب م های به اصطالح شد. در واقع در میان تکتر

« مقوم در شزمير   ورت ملتهابي که »وحىسر سازی، مرز واحد شزمیت  و زبان مىل دانستند، رص 
ک را ایجاب م و شکوب از جانب  کرد و این امر تنها از طریق نوع غلبهو تاری    خ تصوری مشتر

پذیر بود. در واکنش به این فرایند »اقوام قوم امکان هایسایر گروه»قوم« غالب نسبت به
سازی زباب  مغلوب« با تالش برای ساخير  »ما«ی تصوری متصلب و تاری    خ یکدست و یکسان

های زباب  درون خود( و سىع در مشخص و متعير   سازی دروب  تحت نام یک زبان )بدون لحاظ تکتر
، بقلمروی خود برای رساندن آن به نوع تقابل شکل دادند. ا این غلبه جنگیدند و بهمرز شزمیت 

توان گفت اساسا »قوم« با این تعریف آکادمیگ که ما از آن ارائه دادیم در واکنش بدین معنا م
ای زبان ه و ریشههابي که در شکوب اولیملت-»ملت« تصلب یافت و متعير  شد. بنابراین دولتبه

د چندین اجتماِع تصوری یل تاریج  بسیار( صحنهدال سازی موفق نبودند )بهو یکدست ی نت 
گشتند. اجتماع تصوری ملت، غلبه و امکان شکوب را در مقابل اجتماِع تصوری کوچکتر و مغلوب 
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« بزرگ، مىلکار گرفت. هر »مىلبه د کرد. اقوام های خردتری را برانگیخت و تشدیگرابي گرابي
سان دو روی تقابل ملت و ملت شدند و بدین-دولتملت و تاسیس شدن بهمغلوب خواهان بدل

 .ملت شکل گرفت-ی دولتقوم در سکه

 

معنای ملت به-در اینجا مجددا باید در ترصی    ح چند نکته بکوشیم. آیا توجه به این تقابل قوم
. به مایهاستنباط تاریج  خاص یا مختصابر ویژه خارج از ش  همان معنا ختر که لنير  داری است؟ ختر

وی شمایهیالیسم را در دل شمایهامتی  همان معنا ختر که داری تحلیل کرد. بهداری و در نوع پیشر
داری ملت چگونه فرم سیاىس عام دوران شمایه-اساسا سىع کردیم از ابتدا توضیح دهیم دولت

هابي گره ها و تقابلیل ماهیتش با چنير  شکوبدلملت به-همان معنا که دولتاست. و به
کىسر قوم پاکسازی و نسلشکوب و فاشیسم نژادی منجر شده، یک جا بهاست، یک جا بهخورده

عنوان گروه جمعیتر »دیگری« بلحاظ و جای دیگر با حذف و شکوب مذهت  گره خورده که به
 شناسابي شده

اند. ترصی    ح این مساله هم آمیختهموارد به یاند و در نقاط از جهان همهقوم نتر 
سازی و شکوب و ملت اساسا فرم بورژوابي حاکمیت است و از بنیان متگ بر یکدست-که دولت

ی قومیت، از نسبت مستقیم آن با کند تا در طرح مسالهما کمک م»دیگری سازی« است به
ورت پیش   .روی و تثبیت نظم شمایه غافل نباشیمرص 

 

یان است؟ شاید بتوان از دو سازوکار ای در جر در تقابل بير  قوم و ملت چه سازوکار طبقابر اما 
داری کىسر مضاعف از منابع. شمایهی استثمار و بهرهمشخص طبقابر سخن گفت. اول، مساله

ش خود همواره این مازاد استثمار و بهره کىسر را در دل خود در طول تاری    خ تثبیت و گستر
وی کار ارزان زنان و کودکاناست. چداشته کىسر از منابع نقاط دیگر و بهره ه این مازاد از طریق نتر

های ملت-ی قوم مغلوب در دولتجهان باشد و چه در ایرلند در نسبت با انگلستان باشد. مساله
ک نیست. مساله این تازه تاسیس رصفا شکوب زباب  و اختالل در قلمروی شزمیت  و تاری    خ مشتر

کىسر مازاد، استثمار و بهره های انساب  »دیگر« برایدر غیاب جای »دیگر« و گروه است که
یابند. بورژوازی مىل ای مها چنير  کارویژهملت-قلمروهای قوم مغلوب درون خاک دولت

کند. این کىسر از قلمروهای قوم مغلوب ایجاد ماش را از طریق بهرهتاسیس انباشت اولیهتازه
ورت تمرکز شمایه موجب تخریب ب  هفرایند ب حیط زیست منطقه، بیکاری، حدوحرص مهمراه رص 

وی کار ارزان ورت تامير  نیازهای عموم این مناطق دیده شود. در آنشود ب  تر و… منتر که رص 
نتیجه، شکاف قوم نسبت مستقیىم با پرولتاریزاسیون و تشدید آن دارد. این شکاف را بیش از 

ه و تمرکز شمایه یا تولید و حاشیه نامید باید شکاف بير  انباشت اولی-ن شکاف مرکزکه بتواآن
شود )همان اتفافر که میان نفع تمرکز هرچه بیشتر شمایه انجام مبرداشت »سود« نام نهاد که به

افتد و تماما در جهت تر مهای مسلط در سطح کالنملت-ملت تحت انقیاد و دولت-یک دولت
ری بير  قوم و ملت نتر  در جریان است: کند(. اما تقابل دیگتر شمایه عمل مز هرچه بیشتمرک

ىس به شمایه متمرکز، خواهان استقرار  تقابل میان انواِع بورژوازی. بورژوازی بازمانده از دستر
وی کار آن و بدین ترتیب امکان انباشت و تمرکز مستق-دولت ل ملت جدید، تسلط بر منابع و نتر

ای قوِم تحت ستم به بورژوازی دارای فاصله از شمایه در مراوده با نظم جهاب  است. اگر پرولتاری
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ی پیوندد، یا این بورژوازی بتواند خود را در یک جغرافیا هژمون کند شاهد شکلمرکز به گتر
مرزهای   »ناسیونالیسم قوم« و حتر »پان« خواهیم بود. باید توجه داشت که کلیت این نزاع درون

د. مساله بر  ملت انجام م-منطقر دولت ملتر جدید یا حفظ مرزهای شزمیت  -ش تشکیل دولتگتر
ملت موجود است. این مساله چنان بلحاظ سیاىس پررنگ و معنادار است که اتحاد جماهتر -دولت

های ها و نزاعتقابل  توانید با نام »کاذب«گذاشير  بر عباربر شما نىمشود. بهشوروی نتر  درگتر آن م
جای آن طرح این درخواست که »نگاه طبقابر داشته  کند و بهد مموجود که سازوکار شمایه ایجا

 تقابىل که خود منشابي کامال طبقابر دارد خالص شوید
 .باشید« از چنير 

 

ن ی حق تعیير  شنوشت، به وضوح اهمیت سیاىس ایتنش نظری لنير  و لوکزامبورگ بر ش مساله
لنير  بلحاظ تاریج  مشخص بود: نظر او ایجاد دهد. راه نزاع در عرصه قومیت و ملت را نشان م

های مختلف بطور مستقل ها بود، تا از این طریق پرولتاریای ملتامکان ملت شدن برای قومیت
دانست داری می عام شمایهتحقق کمونیسم کمک کنند. لنير  دولت مىل را جنبهدر پیوند با هم به

پنداشت؛ چرا که ها را راه برای اتحاد مالل ملتاستق  و برای هدف اصىل که سوسیالیسم بود،
د اصىل با سیستم گرابي هژمونیک بود که نزاع بر ش استقالل مىل مدر عمل چنان مىل توانست نت 

بود. او خواهان خروج از  ی دیگریحاشیه براند. لوکزامبورگ اما مدافع مواجههداری را بهشمایه
ی هر دولتو شکلملت بود. ا-فرم سیاىس دولت ملت جدیدی را مصادف با تقویت و تثبیت -گتر

های جدید از نظر او ملت-دانست و در نتیجه استقالل مىل و تشکیل دولتبورژوازی جدیدی م
، کردن مىلشکرد که برای فروکشد. او استدالل مموجب تضعیف قدرت پرولتاریا م گرابي

، سترین آزادیرادیکال  و خودمدیریتر بههای زباب 
 

های جمعیتر مختلف داده شود. گروهبک زندگ
، لوکزامبورگ را به ایط تاریج  در ساحت پراتیک و در جغرافیای خاص متهم  لنير  عدم فهم شر

گرابي است و این که ىلی مکرد. اما جدیت بحث میان آنها قبل از هرچتر  نشانگر جدیت مسالهم
 نىمبه

 
 .نام »کاذب بودن« این مساله را حل کرد ه یا حذف صورت مساله بهتوان با تخطئسادگ

 

عباربر سوسیالیسم چه نسبتر ی خط مىسر سوسیالیستر در این خصوص چیست؟ بهاما وظیفه
ش سوسیالیستر داشت که رصف گفير  این که جنبملت مدرن دارد؟ در اینجا باید توجه-با دولت

ناسیونالیست است و کارگراِن جهان، ها از بير  خواهند رفت، وطن ندارند یا در سطح نهابي دولت  انتر
ای که در انقالب روسیه و برای انقالب  ی تاریج  اکنون موجود را حل نخواهد کرد. چنانمساله

ناسیونالیسم به همچون لنير  هم مساله ناسیونای انتر لیسم حل نشد و راهکار لنير  رصف تاکید بر انتر
ناسیونالی ها بود. معنای natio دادن بهپذیرسازی شکلسم اتفاقا امکانبرای تحقق انتر

ناسیونالیسم، یکدستر کامل یا وحدت زباب  نیست و نبوده های است؛ اگر بود، مارکس از جنبشانتر
 و مذهت  داشتند حمای

کرد و استعمار را ت نىمضداستعماری هند و چير  که اتفاقا مبنای زباب 
دانست. پس چه باید زباب  در جهت افزایش امکان اتحاد و… جایز مسازی، وحدت  نفع یکدستبه

 کرد؟

 


