بررسی و تحلیل نقشآفرینی قوم عرب خوزستان در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
حسن جعفرزاده ،1چمران بویه

دریافت1931/20/22 :

2

پذیرش1931/12/20 :

چکیده

تحوالت تاریخی و سیاسی جغرافیای سیاسی ایران ،همواره با توجه به کارکرد
چندوجهی اقوام ،در سیر معادالت قدرت تحلیل و ارزیابی میشود؛ بهطوری که
تصویر موزاییکی اقوام در این جغرافیای سیاسی طی تاریخ ،چرخهای از
فرصت -تهدید را در مقابل منافع ملّی ایران نمایش میدهد .در این تحقیق با
استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررسی نقش قوم عرب خوزستان در
جنگ تحمیلی پرداخته شد .در واقع جنگ طوالنی اخیر که با شعار حمایت از
اعراب خوزستان یا به گمان دولت عراق« ،عربستان» آغاز و تداوم یافت،
مناسبترین فرصت را برای آشکارسازی حداکثر تمایالت واگرایانه در اختیار
اعراب خوزستان گذاشت .با مطالعه این نقشآفرینی ،مشخص شد که پیوندهای
مذهبی ،تاریخی و روابط اجتماعی -اقتصادی ،خوزستان را دارای چنان هویت
ایرانی گردانیده بود که مردم این منطقه با مقاومت و مخالفت در برابر دولت بعثی
و عرب عراقی ،که با تبلیغات و وعدههای فراوان سعی در تحریک و همگرایی
آنان داشت ،نشان دادند که پیوند عوامل اعتقادی و باورهای آنان با سرزمین و
کشور ایران ،محکمتر از آن است که بتوان با پیش کشیدن مسائل قومی ،آنها را از
هم جدا کرد .بنابر این ،جنگ تحمیلی ،زمینه بروز و نقشآفرینی این اعتقادات و
باورهای نهفته را در میان قوم عرب خوزستان زنده کرد .از این رو ،مقاومت
مردم خوزستان در برابر تهاجم عراق ،نقش مؤثری در سرنوشت جنگ ایفا کرد
و در پایان ،باعث شکست طرح تجزیه خوزستان شد.
واژگان اصلی :قوم عرب ،خوزستان ،هویت ملی ،ایران ،جنگ.

 .1کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).
 .2کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس.

فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،3شماره چهارم ،زمستان 8331

مقدمه

کاربری گروههای قومی و فضایی کشورهای رقیب علیه یکدیگر ،به یکی از مهمتررین شریوههرای
ایجاد انفعال و چالش در میان بازیگران سیاسی تبدیل شده است .وجود اختالفات و تنرو قرومی
و مرزی برای هر دشمنی ،یک امتیاز مهم محسوب میشود .دشمنان همیشه سعی میکننرد چنرین
اختالفاتی را به عنوان یک اهرم فشار در حوزه روابط خارجی خود به کار ببرند؛ یعنی دولتها برا
ایجاد رابطه میان منافع ملی خود و اهداف گروههای مختلف طرف مقابل و استفاده از نیرو و توان
آنها بهمنزله یک اهرم فشار ،درصدد تأمین منافع خود برمیآیند .در واقع در ستیز بین قردرتهرا،
این عامل همواره مورد استفاده بازیگران قرار میگیرد؛ یعنی میان منافع اقوام و گروههرای مختلرف
در یک کشور و منافع و اهداف کشور خارجی ،ارتباط مستقیمی پدید میآید که حتری گراهی بره
بروز جنگهای داخلی نیز منجر میشود و در مناطقی نیز موجبات شکلگیری اختالفات منطقهای
را فراهم میسازد.
از طرف دیگر ،دفا از تمامیرت اريری و سررحدات کشرور ،بخشری از وارایف ذاتری همره
حکومتهای سیاسی است .این امر وقتی گرداگرد سرزمین ملی ،موزاییکی از اقروام مختلرف باشرد،
اندکی دشوارتر خواهد بود .به این منظور ،حکومتها سعی میکننرد برا تشرکیل یرک هویرت ملری
فراگیر مبتنی بر ویژگیهای مشترک هویتی و تقویت وحردت و انسرجام ملری ،زمینره یکپرارچگی و
همگرایی ملی را در برابر تهدیدهای خارجی فراهم کننرد .در ایرن صرورت ،اقروام پیرامرونی ،خرود
همانند سدی محکم در برابر تجاوزها و تهدیدهای احتمالی خرارجی و توطئرههرای عناصرر داخلری
مقاومت میکنند.
تحوالت تاریخی و سیاسی جغرافیای سیاسی ایران ،همواره با توجه به کارکرد چنردوجهری
اقوام ،در سیر معادالت قدرت تحلیل و ارزیابی میشود؛ بهطوری که تصرویر مروزاییکی اقروام در
این جغرافیای سیاسی طی تاریخ ،چرخهای از فرصت -تهدید را در مقابل منافع ملی ایران نمایش
میدهد .در ایران ،مرزهای قومی با مرزهای سیاسی منطبق نیستند و زبانرههرای قومیرتهرا بره آن
سوی مرزها کشیده شده است .با توجه به این امر ،نگاهی به چالشهای قومی یکصد ساله اخیر،
بهویژه بعد از تحوالت مشروطهخواهی و جنگ جهانی دوم ،نشان میدهد که گرایشهرای قرومی
در ایران مورد توجه قدرتهای خارجی و ابزار اعمال فشار آنان بر حکومت مرکزی بروده اسرت.
در اغلب بحرانهای جداییطلبانه یا چالشهای سیاسی قومگرایانه ،عالیق و گررایشهرای قرومی،
دستمایه دخالت نیروهای بیگانه در سرنوشرت کشرور و تضرعیف حاکمیرت ملری بروده اسرت.
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احزاب و گروههای مسلّح در کردستان و غائله «خلق عرب» در خوزستان بعد از انقرالب اسرالمی
و برخی چالشهای قومی در آذربایجان ،خوزستان ،ترکمن صحرا و بلوچستان در سالهای اخیرر،
بهويوح نقش عوامل خارجی را در شکلگیری منازعات قومی و تقویت ملیگرایی قومی نمایران
میکند (احمدی.)11 :1831 ،

خوزستان بهعنوان راهبردیترین استان ایران ،در سده بیستم میالدی بیش از هر استان دیگرر
کشورمان در معرض طرحهای تجزیهطلبی بیگانگان بوده است .دولتهای عرب برهویرژه عرراق،
بهعنوان بزرگترین طرّاح ،مجری و پشتیبان طرح تجزیه این خطّه ،مهمتررین سرند و دلیرل زنرده
پشتیبانیاش از این طرح را عرب بودن و بهویژه خواست تاریخی ساکنان این استان برای جردایی
از ایران میدانند (کریمیپور .)11 :1838 ،از این رو ،هنگامی که جنگ تحمیلی عراق علیه ایرانردر 81
شهریورماه سال  1831با تجاوز نیروهای عراقی به قلمرو سرزمین جمهروری اسرالمی آغراز شرد،
صدام حسین آن را در تداوم منازعه تاریخی اعرراب و ایرانیران ارزیرابی کررد و مردعی شرد کره
کشورش بار سنگین پاسداری از حیثیت ،امنیت و بهطور کلی ،منافع امت عرب را برعهرده دارد و
در این زمینه ،حاير شده است برا درگیرر شردن در جنرگ ،بررای همیشره بررادران عرربش را از
سلطهجویی این دشمن خطرناک و منفور ،یعنی ایرران برهانرد (یراوری .)3 :1111 ،در نتیجره ،صردام
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تحرکات فرقه دمکرات در آذربایجان و شریخ خزعرل در خوزسرتان بعرد از انقرالب مشرروطه و

سعی داشت با پیش کشیدن مسائل قومی و نژادی و ملیگرایی عربی ،اقلیت عربزبان خوزسرتان
را با توجه به هدف تجزیه خوزستان ،بهسمت همگرایی با خود سوق دهد.
روشن است که یکی از مهمترین عواملی که میتواند در تعیین سرنوشت جنرگ مرؤثر باشرد،
نحوه واکنش و برخورد اقلیتهای قومی ساکن در قلمرو جغرافیایی نبرد با طرفهای درگیرر اسرت.
از آنجا که منطقه عربنشین خوزستان جبهه مقدّم جنگ ایران با عراق محسوب میشد و چگرونگی
برخورد این اقلیت ،نقش مهمی در سرنوشت جنگ ایفا میکرد ،بنابراین در این تحقیق ،به چگرونگی
نقش آفرینی اقلیت عرب منطقه ،در جنرگ پرداختره شرده اسرت .از طررف دیگرر ،زمینرههرایی کره
جهتگیریهای عربهای را تحت تأثیر قرار مری داد تبیرین خواهرد شرد .بنرابر ایرن ،سرؤال اصرلی
پژوهش این است که قومیت عرب خوزستان ،در جنگ تحمیلی عراق علیره ایرران چره نقشری ایفرا
کردند و از طرف دیگر ،این نقشآفرینی از چه عوامل و زمینههایی نشأت میگرفت؟
روش پژوهش در این مطالعه ،با توجه به ماهیت و سؤال پژوهش ،از نو توصریفی -تحلیلری
است که با استفاده از منابع کتابخانهای صورت گرفته است.
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مبانی نظری پژوهش

قومیت ،هویت قومی و هویت ملی

واژه قوم یا قومیت ،بیشتر استفاده کاربردی دارد و برداشتهرای متفراوتی از آن صرورت گرفتره
است .در این میان ،تعریف آنتونی اسمیت کاربرد بیشتری یافته است« :قوم عبارت است از یرک
جمعیت انسانی مشخص با یک افسانه اجرداد مشرترک  ،خراطرات مشرترک ،عناصرر فرهنگری،
پیوند با یک سرزمین تاریخی یا وطن و میزانی از حر

منرافع و مسرئولیت اسرت» کره عناصرر

محوری هویت ،اعتقاد ،آگراهی و فرهنرگ مشرترک را داراسرت (اسرمیت .)11 :1811 ،قومیرتهرا
تالش میکنند با ایجاد هویت ویژه برای خود ،از سایر گروهها متمایز شوند .هویت قرومی یکری
از انوا هویت جمعی است که به آن گونه ویژگیهای فرهنگی اطالق میشود که هر قروم را از
اقوام دیگر متمایز میکند و بین اعضای قوم ،یک احساس تعلّق بره همردیگر ایجراد ،و آنهرا را
منسجم میکند .هویت قومی در سطحی پایینتر از هویت ملی یا جامعرهای قررار

دارد (احمردلو،

 .)128 :1831بنابراین ،هویت قومی در ارتباط تنگاتنگ با هویت ملی قرار میگیررد .هویرت ملری،
عامترین سطح هویت جمعی در هر کشور و به مفهوم احساس تعلّق به اجتمرا ملری اسرت .از
نظر تامپسون ،1مفهوم اساسی هویت ملی ،عضویت در یک ملت و احساس تعلّق بره یرک ملرت
است .در واقع مردم همواره میخواهند بخشی از ملت خودشان باشند و بردانوسریله شناسرایی
شوند

(تامپسون.)21 :2111 ،

آنتونی اسمیت از مطرحتررین نظریرهپرردازان حروزه هویرت ملری ،هویرت ملری را مفهرومی
چندبُعدی و آن را شامل ارزشها ،نمادها ،خاطرات ،اسطورهها و سرنّتهرایی مریدانرد کره میررا
متمایز ملتها را تشکیل میدهرد و افرراد آن ملرتهرا برا آن الگوهرا و میررا و عناصرر فرهنگری
تشخیص داده میشوند .بر این اساس ،اسمیت مؤلفههرای هویرت ملری را شرامل وجرود سررزمینی
تاریخی ،اساطیر مشترک و خاطرات تاریخی ،توده مردم ،فرهنگ عمومی ،اقتصاد مشرترک و حقروق
و تکالیف مشترک برای همه اعضا میداند (اسمیت.)11 :1833 ،

اگر نیروی پدیدآورنده آغازین ملت در گذشتههای دور ،ناشی از ح

برتریخواهی نظرامی و

زیادهخواهی جغرافیایی دولت ها بود ،در دنیای مردرن ایرن عوامرل اولیره و کهرن جرای خرود را بره
نیرویی داده است که در اندیشه مردمان ساکن در یک فضای جغرافیایی مشرخصشرده در مرزهرای
سیاسی ویژه جای دارد و از انگیزههای معنوی و اعتقادی آنهرا برمریخیرزد .ایرن نیررو از انگیرزهای

1. Thompson
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هویتی ویژه همانند دین مشترک ،ادبیات مشرترک ،آیرین و سرنّتهرای مشرترک ،خراطرات سیاسری
مشترک و سرزمین سیاسی مشترک ،پیوندهای معنوی استواری را بهوجود میآورد که نمرای سیاسری
ویژه ملت بودن را بدانان ارزانی میدارد و آنان را نسبت به گرروههرای انسرانی سراکن در پهنرههرای
جغرافیایی دیگر جدا و متمایز میسازد و شخصیت و هویت ویژهای به آنران مریبخشرد (مجتهردزاده،
.)38 :1831

جنگ

جنگ و منازعه ،نمود عینی و شدیدترین شکل اجرای تهدید بین افرراد و گرروههرای اجتمراعی و
ملتهاست .انسانها ،دولتها و ملتها ،رفتار جنگری و سرتیزهجویانره خرود نسربت سرایرین را
بر اساس درک از اهمیت و ارزش منافع و میرزان اقتردار خرود و نیرز اقتردار و توانرایی واکرنش و
بهچالش کشیده شدن از سوی حریف تنظیم میکنند (حافظنیا .)883 :1833 ،جنگهای مدرن ،ارادهها
و عقیدهها را نیز دربرمریگیررد .جنرگهرای روانری -تبلیغراتی برا بیران مفراهیم مریتواننرد اراده
تصمیمگیرندگان ،افکار عمومی و جنگجویان کشور مقابل و کشورهای مؤثر دیگر را هدف قررار
دهند ،عقیده و مبانی تصمیمگیری دیگران را در نظر گیرند و درصردد تغییرر آنهرا برهنفرع خرود
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ناشی از ح

تعلّق به مکان ،پیوندهای فرهنگی و هویتی ویرژه برمریخیرزد .پیونردهای فرهنگری و

برآیند .مفاهیمی که در این عرصه از جنگ رواج دارند ،در فرآیند زمان و برا توجره بره تحروالت
عرصههای دیگر جنگ ،دگرگون میشروند (هیبلزگرری .)1831 ،تصرمیم عرراق بررای تبردیل جنرگ
تحمیلی عراق علیه ایران به جنگ شیعه و سنی و عرب و عجم ،نمونهای از تالش این کشور برای
گسترش مفهومی جنگ بود.
قومیتها و نقش آنان در رقابتها و منازعات بینالمللی

یکی از مهمترین اهداف بازیگران قدرت ،کاستن از قدرت یرا تروان ملری کشرورهای رقیرب اسرت.
هنگام وقو جنگ و منازعه میان قدرتهای رقیب ،دولتها با ایجاد رابطه میان منرافع ملری خرود و
اهداف گروه های نارايی طرف مقابل و استفاده از نیرو و توان آنها بهمنزله یک اهرم فشار ،درصردد
تأمین منافع خود برمیآیند.
مناقشات قومی در هر کشور ،اغلب به خارج از مرزهای ملی کشیده میشود .دلیل این امرر ،یرا
وابستگی خویشاوندی در مواردی ،یا هماهنگی و اشتراک میان اهداف اقلیتها در گروههرای قرومی
نارايی با کشورهای همسایه است؛ که در این صورت ،گروه قرومی از خویشراوندان همسرایه یرا از
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کشور خارجیِ هماهنگ با اهداف خود ،تقايای کمکهای سیاسی -اقتصرادی مریکننرد .در نتیجره،
اعضای آن قوم همواره از طرف دولت های متبو خود بره عنروان خرابکرار و خطرر برزرگ پنداشرته
میشوند .افزون بر حالت مزبور ،با وقو درگیریهای قومی ،روابط بین دولتها نیز قومیتی میشرود
و کشمکشهای قومی داخلی متراکم شده به صحنه بینالمللی کشیده میشوند و نگرشری امنیتری بره
آن منطقه پیدا میکنند .بنابراین ،کشورها وقتی دچار تنشهای قومی و بحرانهرای داخلری باشرند ،از
ارفیتهای الزم برای ایفای نقش منطقهای برخوردار نخواهند بود .لذا تقویت گرایشهرای قرومی و
کانونهای مؤثر در رشد قومیتگرایی و ایجاد بحرانهای قومی در کشورها ،به راهبرردی اولویرتدار
تبدیل شده است.
در مواقعی ،قدرتهای خارجی با دامن زدن به تنشهای قومی از آن برای امتیازگیری سیاسری
استفاده میکنند .در این زمینه موارد زیادی وجود دارد که در آن ،نیروهای خارجی برا دامرن زدن بره
اختالفات قومی در درون کشورها ،بهدنبال بهرهگیری از امتیرازات سیاسریانرد .بررای مثرال ،پر

از

فروپاشی شوروی و شرکلگیرری جمهروری آذربایجران ،هرماکنرون ایرن کشرور و مرردمش رونرد
ملتسازی را طی میکنند و در انجام این کار ،نیاز به برازتعریف خرود بررای احرراز هویرت ملری و
تمایز همسایگان دارند .لذا در این خصوص ،در پری ایجراد هویرت ملری نروین از طریرق تحریرف
واقعیات تاریخی برآمدهاند .آنها با استفاده از جریران پرانترکری و ایردئولوژی آذربایجرانگرایری در
ایران ،سعی در تبلیغ لزوم الحاق دو آذربایجان داشته و دارنرد (احمردی .)213 :1813 ،همچنرین پر

از

کشف نفت در ایران در 1113م1823 /ق ،انگلستان برای حفاات از خطروط لولره نفرت و در برابرر
حکومت مصدق ،از قبایل و ایالت بختیاری و عرب حمایت میکرد .شوروی هم قبل از آن در سرال

1123م1811/ش ،فعاالنه قبایل ترکمن را به قیام علیه دولت مرکزی تشویق میکرد .لروی

برک نیرز

تويیح داده است که چگونه قدرتهای خارجی مانند انگلستان و روسریه ،از رؤسرای ایرالت علیره
دولت ایران استفاده و در برخی موارد حتی اشخاص مورد نظر خود را به ریاسرت ایرالت منصروب
میکردند (احمدی.)11 :1831 ،

از مهمترین اهداف دخالت نیروهای خارجی در مسائل قومی کشورهای همسایه ،ترالش در
الحاق اقلیت قومی وابسته به جغرافیای سیاسی کشورشان است .در این زمینره ،کشرورهای رقیرب
میکوشند با طرح ادّعاهای تاریخی و مسائل فرهنگی و هویتی ،اقلیت قومی را بهسمت همگرایری
با کشور خود سوق دهند .الحاقگرایی داللت بر جدایی یک سرزمین یا گروه مذهبی از خاسرتگاه
اصلیاش دارد که بنابر وجود تمایالت یا ادّعاهای الحاقگرایانه ،به سلسلهای از اقردامات گروهری
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الحاقگرایانه ممکن است از جانب دولت مستقر در سررزمین اصرلی مرورد حمایرت قررار گیررد.
چنانچه دولت ایتالیا در اواخر قرن نوزدهم سیاست مذکور را در قبال الحاق ایاالت ایتالیراییزبران
تحت حاکمیت امپراتوری اتریش در پریش گرفرت .در نیمره نخسرت قررن بیسرتم ،آلمران نرازی
سیاستهای الحاقگرایانهای در خصوص منطقه آلماننشرین چکسرلواکی سرابق برهاجررا درآورد.
همین ادّعا را میتوان درباره سیاستهای ارمنستان نسبت به ناحیه ارمنینشین واقرع در جمهروری
آذربایجان در دهه  1111و نیز ادّعاهای ترکیه در مورد منطقه نفتخیرز کرکروک در شرمال عرراق
مطرح کرد

(میلتون.)118 :2111 ،1

رهیافت سیاست قومی برخالف سازهانگاری که برر معنرای هویرت تمرکرز دارد ،برر شرناخت
انگیزهها و مقاصد رهبران و دولتمردان در قبال گروههای قومی و سیاستهایی تأکید میکنرد کره در
جستوجوی مقاصد سیاسی در داخل ويع میکنند و از این راه بر روند سیاسرتگرذاری خرارجی
دولتها تأثیر مینهند .بر این اساس ،آنان در جهت حفرظ موقعیرت خرود ،مسرئله هویرت قرومی را
بهمنزله تهدید یا فرصتهایی مؤثر در نظر میگیرنرد .در چنرین فرآینردی ،سیاسرت قرومی ،پویشری
خطیر است که طی آن ،رهبران سیاسی را به مدیریت مسائل و چرالشهرای قرومی ،جلرب حمایرت
گروههای قومی و جلوگیری از اتحاد و همراهی آنان با مخالفان داخلری و خرارجی وادار مریکنرد و
دامنه تحقق این اهداف را به سیاست خارجی

بررسی و تحلیل نقشآفرینی قوم عرب خوزستان در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

سیاسی و حتی نظامی برای الحاق و اتصاق اجرزای جردا از یکردیگر مریانجامرد .ایرن اقردامات

نیز میکشاند (سایدمن.)22 :2112 ،2

رشد احساسات قومی بر پایه تفاوتهرای مختلرف ،در صرورت عردم ایجراد سراختارها و
نهادهای مناسب برای اداره کشورها بر پایه نوعی پلورالیسم قومی ،خود میتواند عاملی در جهرت
تجزیه بسیاری از کشورهای موجود جهان باشد (نای بیرت .)81 :1111 ،8نراهمخوانی میران ادّعاهرای
ملیتگرایی و واقعیتهای سیاسی در بسیاری از کشورهای جدیرد ،یکری از معضرالت رایرر در
قرن حاير است که پیامدهای آن به صورت بیثباتی سیاسی ،کودتاهای نظامی ،جنگهای چریکری
متعدد و براندازی از خارج جلوهگر شده است .بر اساس دیدگاههای سیاسی در درون هر کشرور،
ملت بهعنوان یک ایدهآلِ متحدکننده پدیدار میشود؛ اما شکلگیری ملتهای جدید ،اهرور انروا
جدیدی از تنشهای بینالمللی را موجب شده است .در واقع ،انتقال از دوره استعمار به اسرتقالل،
تنها خشونت داخلی درون یک امپراتوری فروپاشیده را به خشونت سرازمانیافتره در دولرتهرای
1. Milton
2. Saidman
3. Naisbitt
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جدید منتقل کرده اسرت (سریل  .)113 :1113 ،1در ایرن میران ،دولرتهرای خاورمیانره بررای مهرار
چالشهای هویتی و مقابله با يعف انسجام اجتمراعی داخلری ،يرمن همکراری برا دولرتهرای
خارجی و با فرافکنی و صدور بحران به خارج ،به طرح شعارهای رادیکال و الحاقگرایانره مبتنری
بر طرح ادّعاهای سرزمینی علیه دولتهای همجوار و تأکید بر الحاق بخشهایی از سرزمینهرای
کشورهای مجاور به خاک خود میپردازند .از این منظر ،هدف نخبگان حاکم از طررح شرعارهای
الحاقگرایانه ،تقویت مبانی قدرت در درون کشور و جلب مشارکت و بسیر سیاسی مرردم اسرت
(هینبوش.)8 :1832 ،

بنابراین ،اگر مسئله قومیتها در بستر جغرافیای سیاسی موجب شرکلگیرری مجمرو هرویتی
قوی شود و گسترش حوزه نفوذ آن در خارج مرزها ادامه داشته باشد ،مریتوانرد زمینرهسراز بحرران
امنیتی باشد .بنابراین ،حکومتها در کشورهای با تنو قومی سعی میکننرد برا تشرکیل یرک هویرت
ملی فراگیر مبتنی بر ویژگیهای مشترک هویتی و تقویت وحدت و انسجام ملری ،زمینره یکپرارچگی
و همگرایی ملی را در برابر تهدیدهای خارجی فراهم کنند .در این صرورت ،اقروام پیرامرونی ،خرود
همانند سدی محکم در برابر تجاوزها و تهدیدهای احتمالی خرارجی و توطئرههرای عناصرر داخلری
مقاومت میکنند.
یافتههای پژوهش
موقعیت جغرافیایی قوم عرب خوزستان

عربهای ایرران در بخرش مرکرزی و جنروب غربری اسرتان خوزسرتان اسرتقرار دارنرد .در اسرتان
خوزستان 38 ،قبیله و عشیره و طایفه مهم عرب زنردگی مریکننرد کره از حواشری کرخره ،شروش،
شوشتر ،هفتتپه ،مسجدسلیمان ،مالثانی ،اهواز ،حمیدیره ،سوسرنگرد ،بسرتان ،هرویزه ،هورالهرویزه،
خرمشهر ،آبادان ،اروندکنار و روستاهای اطراف آن ،شادگان ،بندر امام ،بنردر ماهشرهر ،هنردیجان ترا
زیدون ،بهبهان ،رامهرمز و امیدیه در مرز  1883کیلرومتری خوزسرتان برا کشرور عرراق توسرعه پیردا
کردهاند (سریادت .)88 :1811 ،خوزستان از نظر توپوگرافی (ترسیم مکانی اعم از پستی و بلندیهرا روی
نقشههای جغرافیرایی) و سراختار قرومی و فرهنگری ،بره دو بخرش خوزسرتان مرتفرع و خوزسرتان
کمارتفا تقسیم میشود .خوزستان مرتفع بین دشت کمارتفا خوزستان و دامنههای غربی رشتهکروه
زاگرس واقع است .این بخش از نظر انسانی و فرهنگری ،امترداد گسرتره جغرافیرایی بخرش مرکرزی

1. Sills
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فرهنگ ایرانی ،باید این منطقه را دنباله بخش مرکرزی ایرران دانسرت کره در شررق و شرمال جلگره
خوزستان گسترش دارد و بر خوزستان کمارتفا مشرف است .خوزستان کمارتفا بخشهای غربری
و جنوبی جلگه خوزستان را شامل میشود .مردم این خردهناحیه ،که عمردتاً عررب و دارای فرهنرگ
خاصاند ،از بافت انسانی و فرهنگی خوزستان مرتفع متمایزند .ساکنان منطقه عربنشین خوزسرتان،
از حیث زبان و قومیت ،اصالتاً عرباند (حافظنیا .)111 :1831 ،مردم این منطقه عمدتاً شریعهمرذهبانرد.
قلمرو ناحیه عربنشین شیعهمذهب به مناطق جنوبی عراق نیز گسترش پیدا میکند .تجان

مرذهبی

منطقه عربنشین خوزستان و دنباله برونمرزی آن ،نوعی گرایش رفتاری در مردم این منطقه نسربت
به بخش مرکزی ایران بهوجود آورده است (مطلّبی .)21:1831 ،توانمندیهرای راهبرردی ،ژئوپلیتیرک و
بهویژه ژئواکونومیک خوزستان ،بستر و زمینه ادّعاهای سرزمینی بیگانگان بهویژه عرراق را نسربت بره
تمامی یا بخشی از این استان مهیّا کرده است .اندوختهها و ذخیرههای گررانبهرای هیردروکربنی ایرن
منطقه ،توانمندیهای کالن مقیاس آب شیرین ،موقعیت ممتاز کرانهای و اسرتقرار پایانرههرای اصرلی
وارداتی کشور در کرانههای آن ،گستره خاکهای مناسب و مفید برای کشتهای صرنعتی ،جمعیرت
مناسب و پراکنش جغرافیاییِ به نسبت متعادل آن ،هممرز بودن برا سره کشرور عربری حروزه خلریر

بررسی و تحلیل نقشآفرینی قوم عرب خوزستان در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

است و اساساً قشالق عشایر و ایالت لر و بختیاری ناحیه زاگرس برهشرمار مریرود .برهدلیرل غلبره

فارس ،شبکههای خوب و بهینه ارتباطی هوایی ،زمینی ،ریلی و لولهای در مقیاس ملی ،کوتاهتر برودن
فاصله کرانههایش تا تهران نسبت به دیگر استانهای ساحلی شرمال خلریر فرارس و همروار برودن،
خوزستان را به کاملترین

و راهبردیترین استان ایران تبدیل کرده است (کریمیپور.)12 :1831 ،

پیوندهای هویت قومی خوزستان با هویت ملی

الف) مذهب

مذهب مهمترین منبع برای هویت و معنابخشی است؛ چررا کره بره پرسرشهرای بنیرادین پاسرخ
میدهد ،به زندگی جهت میبخشد ،روابط اجتماعی را تحکیم میبخشد و وحدت اعتقادی ایجراد
میکند .ساموئل هانتینگتون معتقد است دین برای کسانی که با پرسشهایی از این دسرت روبرهرو
هستند که «من کیستم؟» و «به کجا تعلّق دارم؟» ،پاسخهای قانعکنندهای دارد .بُعد دینری و مرذهبی
دارای ابعادی همچون .1 :پایبندی به جوهر دین و ارزشهای بنیادین دینری و فراگیرر برودن ایرن
ارزشها؛  .2دلبستگی جمعی و عمومی مناسک و نهادهای دینی؛  .8مشارکت و تمایرل عملری بره
اواهر و آیینهای دینی و مذهبی است

(حاجیانی.)211 :1811 ،
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تشیّع ،مهمترین عامل در حفظ هویت ایرانی خوزستان در  311سال اخیر بوده اسرت .تأسری
و تداوم موجودیت حکومت شیعی مشعشعه با مرکزیت هویزه 12 ،سال پیش از تکوین صرفویه کره
بازتابی از خواستها و تقاياهای ایلها و طایفههای خوزستان برای رویارویی با ستمهای جانشرینان
تیمور و پاسداری از آرمانهای مذهبی خود در برابر دولت حنفیمذهب عثمانی بهشمار مریرفرت و
نیز شرکت طایفههای عرب بهویژه قبیله برزرگ بنریطررف در واقعره جهراد علیره بریتانیرای کبیرر و
شهادت  311تن از این قبیله در این نبرد ،با وجود مخالفت خزعل البوکاسب برا ایرن مويرعگیرری،
نمونههایی از این مويعگیری تاریخیاند.
خوزستان و ایالم تا سال  1813با  11/11درصد جمعیت شیعیمذهب ،همگنترین استانهرای
ایران محسوب میشدند .این همگنی ممتاز مذهبی در استانی با شش قوم متفاوت ،از چنران قردرتی
برخوردار بوده که توانسته است عوامل واگرایی را تا حدود زیرادی تحرتالشرعا خرود قررار دهرد.
همگنی مذهبی در خوزستان ،بهعنوان منطقهای حاشیهای و مرزی ،به حدّی است کره ایرن اسرتان از
این نظر ،حتی استانهایی مانند یزد ،اصفهان ،کرمان ،فارس ،قم ،زنجان ،همدان ،مرکرزی و تهرران را
که در تورفتگی فالت مرکزی ایران قررار دارنرد و برهعنروان هسرته مرذهب شریعه در ایرران نامیرده
میشوند ،پشت سر گذاشته است (کامران و کریمیپور.)1831 ،

ب) زمینههای تاریخی

منظور از بُعد تاریخی هویت ،آگاهی مشترک افراد هر جامعه از گذشته تاریخی و احساس دلبسرتگی
به آن و احساس هویت تاریخی است« .همتاریخپنداری» پیونددهنده نسلهای مختلف به یکردیگر و
مانع جدا شدن هر نسل از تاریخش میشود .از اینرو ،هر جامعهای با هویت تاریخی خود ،تعریرف
و ترسیم میشود .از طرف دیگر ،عضویت افراد در یک نظام سیاسری و پرذیرش ارزشهرا و قروانین
آن ،شاخصه مقبولیت نظام سیاسی و مشروعیت آن است .این امر عالوه بر پیوند ملری میران اعضرای
نظام سیاسی ،عامل همبستگی ملی نیز میشود (معمار.)111 :1813 ،

این مسئله را که عربهای خوزستان از چه زمانی در ایرران سرکونت پیردا کرردهانرد ،روشرن
نمیسازند؛ اما این قوم همواره خود را جزء جداییناپذیر ملت ایران دانستهاند.کسروی مینویسد« :ترا
آنجا که یقین است و دلیل در دست است ،تاریخ هجرت تازیان بره ایرران را بایرد قررنهرا پریش از
اسالم و آغاز پادشاهی ساسانیان در نظر گرفت ...از زمان ساسانیان یقین است کره طروایفی از تازیران
در گرمسیرهای ایران از خوزستان و بحرین و پارس و کرمان نشیمن داشرتهانرد» (کسرروی.)13 :1883 ،

سیادت ،مردم خوزستان را به دو دسته تقسریم مری کنرد :نژادهرای قردیم کره پریش و بعرد از آمردن
831

بنیامیه و بنیعباس به خوزستان کوچ کرده و با اقوام اولیه ممرزوج شردهانرد .بنرابرایرن ،عرربهرای
خوزستان جزء دسته دوماند (سیادت.)13 :1811 ،

بههرحال ،از پنر هزارسال پیش تاکنون ،طوایف و نژادهای گوناگون بره خوزسرتان ایرران وارد
شدند و بهمرور زمان ،ویژگیها و اشتراکات فرهنگی و اجتماعی ایرانری را کسرب کردنرد .از طررف
دیگر ،متون تاریخی کهن از قرن سوم تا یازدهم هجری قمری ،تعلّق این منطقه را به سررزمین ایرران
تأیید میکنند .اعراب این منطقه به تابعیت ایران در آمده بودند .آنها مالیات خود را بره دولرت ایرران
میپرداختندو به آن وفادار بوده اند و بر همین اساس ،شریو ایرن منطقره از طررف دولرت ایرران بره
حکومت منصوب میشدهاند و هر زمان که ایران فاقد قدرت نیرومند مرکزی بوده و حکام منفررد در
نقاط مختلف آن حکومت میکردهاند ،همه اقوام و گروهها ،از جملره مشعشرعیان و کعبیران خرود را
ایرانی میدانستند (جعفری ولردانی .)13 :1831 ،همچنین حفرظ نرامهرایی ماننرد خوزسرتان ،خرمشرهر و
اهواز ،تداومبخش هویت ایرانی این منطقه است .این واژهها کلماتی بیمعنا نیسرتند .گراهی در براطن
یک نام ،اصالت یک تاریخ ،یک سرزمین و حقوق یک ملت نهفته است .نگاهداشت چنین نامهرایی،
حافظ تمامیت اريی کشور و زبان گویای فرهنگ و هویت ماست.

بررسی و تحلیل نقشآفرینی قوم عرب خوزستان در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

آریاییها در این سرزمین سکونت داشتهاند و نژادهایی که بعد از آمدن آریراییهرا و طری حکومرت

عوامل اجتماعی و اقتصادی

بُعد اجتماعی هویت ملی ،در ارتباط با کیفیت روابط اجتماعی فرد با نظام کرالن اجتمراعی اسرت .در
صورت تقویت مناسبات و روابط فرد با جامعه ،هویت جمعی فرد در سرطح ملری شرکل مریگیررد.
هویت ملی تا حد وسیعی به کمّ و کیف روابط اجتماعی فرد با نظرام کرالن اجتمراعی ،یعنری کشرور
بستگی دارد .بهعبارت دیگر ،نشانه قوّت بُعد اجتماعی هویت ملی ،به افزایش تعداد کسرانی بسرتگی
دارد که در یک کشور دارای احساس تعهد مشترکاند (چلبی« .)113 :1811 ،در نیم سده اخیرر حجرم و
دامنه سرمایهگذاریهای مستقیم دولت ایران در این استان بیش از هر استان دیگری بوده اسرت .ایرن
پدیده ،زمینه وابستگی همهجانبه جمعیت به دولت شده است» (کریمیپور .)11 :1838 ،از سروی دیگرر،
اقتصاد متّکی به نفت در استان ،يرمن تکمیرل نقرش دولرت و وابسرتگیهرای ناشری از آن ،زمینره
مهاجرت مستمر بیشتر گروههای قومی ایرانی به این استان شده است .این پدیدار يمن اینکره زمینره
درهمآمیختگی گروههای قومی را مهیّا ساخته ،در تکوین وابستگیهای نفتی نیز بیتأثیر نبروده اسرت.
همچنین شهرگرایی ناشی از این سازوکار در کاهش وابستگیهای قبیلرهای ترأثیر عمردهای برهجرای
نهاده است؛ بهنحوی که امروزه از برخی طایفههای عرب خوزستان ،تنها نامی باقی مانرده اسرت .بره
831
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نوشته کرزن ،اعراب ،خون و نسب سابق خود را از دست داده و بیشتر آنران برا ایرانیران آمیخترهانرد.
قسمت اعظم این اشخاص ،لباس و حتی آیرین ایرانری اختیرار کررده ،از زنردگانی صحرانشرینی بره
شهرنشینی

روی آوردهاند (کرزن.)811 :1831 ،

در کل میتوان گفت نیروها و عوامل مرکزگرا ،بهدلیل تجان

مذهبی و تاریخی خوزسرتان برا

بخش مرکزی و گسترش زبانههای بخش مرکزی در آن ،همچنین تداوم تاریخی اتصرال جغرافیرایی
آن به ایران ،از قدرت بسیاری برخوردارند؛ بهطوری که میتوانند بر نیروهرای مرکزگریرز غلبره کننرد
(کریمیپور .)31 :1838 ،این عوامل و نیروها سرانجام ،زمینهساز مقاومت در برابر نیرویری شردند کره برا
تبلیغات گسترده و با اتّکا به پیوندهای قومی ،قصد داشت زمینه تجزیه این اسرتان را از کشرور ایرران
فراهم کند.
در ادامه با نگاهی بر زمینههای تاریخی تالش دولت عراق بهمنظور تجزیه خوزسرتان از خراک
ایران ،به چگونگی نقشآفرینی مردم عرب منطقره در جنرگ تحمیلری و نقرش آنهرا در سرنوشرت
جنگ پرداخته شده است.
نگاهی تاریخی بر ادّعاها و تالشهای عراق در مورد منطقه خوزستان

در مطالعه تحوالت عراق مریتروان دو دوره را مشراهده کررد؛ دوره نخسرت ،فروپاشری امپراتروری
عثمانی و استقرار حکومت پادشاهی و دوره دوم ،دوران حکومت جمهروری اسرت کره برا کودترای
عبدالکریم قاسم آغاز میشود.
بهدنبال زوال امپراتوری عثمانی ،حکومت جدید در عراق تحت قیومیت انگلستان قرار گرفرت
و این کشور با قیمومت بر دو ایالت بصره و بغرداد ،طری یرک انتخابرات صروری ،ملرک فیصرل را
بهعنوان پادشاه این کشور انتخاب کرد .از جمله مشکالت عمده ملک فیصرل در ایرن دوران ،وجرود
اقوام و قبایل متعدد در عرراق برود کره وحردت و ایجراد همراهنگی میران آنهرا ،دولرت وی را برا
چالشهایی روبهرو کرد؛ چرا که اختالفات میان گروهها به خصومتهایی علیه حکومت منجرر شرده
بود .در واقع تاریخ سیاسی عراق تا سال  1111با اختالفرات قرومی و قبیلرهای عجرین شرده اسرت؛
مويوعی که با حاکمیت اقلیتی بر اکثریت منزوی شده ،تشدید و مانع از شکلگیری یک دولت ملری
و هویت سیاسی منسجم شده بود (سریعالقلم.)18 :1811 ،

جغرافیای سیاسی جمعیتی عراق در سیاست خارجی آن کشور اثر ژرفری گذاشرته برود .آنهرا
ملتی بودند که از ترکیب سه بلوک جمعیتی ناهمگن بهوجود تشرکیل شرده بودنرد؛ یرک بلروک 21
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 23درصدی از کردهای سنّیمذهب و یک اکثریت  33درصدی از شیعیان عرربزبران کره برا ایرران
پیوندهای مذهبی و تباری داشتند .بدینترتیب ،پیوندهای مذهبی و تبراری نزدیرک بره  31درصرد از
جمعیت عراق با ایران ،اقلیت حاکم بر آن کشور را نسبت به هدفهای احتمالی ایران در بهررهگیرری
از این امکان جغرافیایی در عراق ،بدبین ساخته بود .فاتحان جنگ جهانی اول ،هنگام تأسری

کشرور

عراق در سال  ،1121حکومت آن را به کوچکترین اقلیت سرپردند؛ برهدلیرل اینکره فعراالن محلری
تأسی

عراق ،از آن اقلیت بودند (مجتهدزاده.)22 :1831 ،

این کشور از زمان پیدایش خود ،یعنی پ

از جنگ جهانی اول تاکنون ،همواره بر

بخشهایی از سرزمین ایران ادّعا داشته و با حمایت قدرتهای استعماری برای تجزیه آن تالش
کرده است .سابقه تاریخی نزا عراق علیه ایران را باید میرا

نزا ایران و عثمانی دانست.

اختالفات ایران و عثمانی در طول چهار قرن (1311-1111م ).با وجود بسته شدن قراردادهای
صلح متعدد و همچنین پروتکلهای مرزی ،همچنان حل نشده ماند و با فروپاشی امپراتوری
عثمانی ،به دولت تازه استقاللیافته عراق انتقال یافت (پارسادوست .)21 :1833 ،از زمان استقالل
عراق ،استان خوزستان بهعلت دارا بودن ذخایر نفتی و موقعیت راهبردی ،همواره مورد توجه
دولتهای حاکم بر بغداد و حامی آنها ،یعنی انگلستان بوده است .دولتهای عراق و انگلی

بررسی و تحلیل نقشآفرینی قوم عرب خوزستان در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

درصدی از عربهای سنّیمذهب که در اقلیت بودند ،ولی حکومت را در دست داشتند؛ یک بلروک

در

زمانهای مختلف ،چندینبار برای تجزیه خوزستان طرحریزی کردهاند که همه آنها با شکست
مواجه شده است .مهمترین این طرحها عبارتاند از :طرح تجزیه خوزستان در زمان شیخ خزعل،
طرح تجزیه خوزستان در زمان جنگ جهانی دوم ،طرح تجزیه خوزستان در سال  ،1883طرح
تجزیه خوزستان در سال  1818و سرانجام طرح تجزیه خوزستان در جریان جنگ تحمیلی دولت
عراق علیه ایران (جعفری ولدانی.)31 :1811 ،

با به قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم در عراق و رشد احساسات ملیگرایانه در ایرن کشرور،
ادّعاهای سرزمینی عراق نسبت به بخرشهرایی از ایرران تشردید شرد و دولرت جدیرد ،سیاسرت
خشونت و مقابله را در پیش گرفت .رئی

جمهوری عراق در دوم دسرامبر  1131م/آذر 1883ش

در پاسخ به اولین یادداشت ایران به دولت جدید عراق که در آن قید شرده برود« :در صرورتی کره
عراق تا ششم نوامبر 1133م .هیأت خود را برای حل اختالفات مرزهرای زمینری و آبری انتخراب
نکند ،دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد کره بره هرر اقردامی کره مقتضری بدانرد
833
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مبادرت ورزد» ،با حمله شدید به دولرت ایرران و تحمیلری خوانردن قررارداد  1181اعرالم کررد:
«قرارداد  1181به عراق تحمیل شده است و دولت عراق حردود پرنر کیلرومتر از شرطالعررب را
بهعنوان بخشش به همسایه خود داده است .این امر به صورت یک بخشش بوده و نره یرک حرق
مکتسب .پنر کیلومتر در مقابل آبادان فقط به این علت داده شد که شرکتهای نفتی از آن استفاده
کنند و آنها را از پرداخت مالیات به کشور عراق معاف کنند .عراق موقعی این بخشرش را انجرام
داد که دارای شرایط دشواری بود و تحت فشار قرار داشت .ایران هیچگونه اسرتحقاقی بررای ایرن
حق نداشت و عراق امیدوار بود که مسئله مرزی حل شود .مسئله مرزی مانند مسائل دیگر تاکنون
حل نشدهاند و اگر در آینده حل نشوند ،خود را مقیّد به اهدای این پنر کیلومتر نخرواهیم دانسرت
و آنها را به مادر میهن بازخواهیم

گرداند» (بیگدلی.)21 :1832 ،

این کشور در سال 1138م1812/ش ،مسئله «بازگشرت عربسرتان (خوزسرتان) بره دامرن مرادر
عربی» را در شورای جامعه عررب مطررح کررد و بره منظرور آزادسرازی عربسرتان (خوزسرتان) برا
کمکهای مالی و تسلیحاتی خود« ،جبهه التحریر» (یا جبهه آزادیبخش اهواز) را در خوزستان ایرران
بهوجود آورد .این جبهه ،هدف خود را آزادسازی خوزستان از «طریق مسلّحانه» اعالم کررد .اعضرای
این جبهه در داخل عراق سازماندهی میشوند و تحت آموزش نظامی و جاسوسی قرار مریگرفتنرد.
در ادامه این اقدامات ،دولت عراق برای مشروعیت بخشریدن بره مرداخالت خرود در امرور داخلری
ایران ،بهخصوص خوزستان ،در سال 1131م کنفران
این کنفران

حقوقدانان عررب را در بغرداد برگرزار کررد.

در پایان اجالس خود با صدور قطعنامهای ،يمن صحّه گذاشرتن برر ادّعاهرای عرراق،

اعالم داشت« :عربستان (خوزستان) ایالت ایرانی اهواز در شمال خلیر (فارس) نزدیک شرطالعررب،
جزء الینفک میهن عربی است» (پارسادوست.)33 :1833 ،

این ادّعاها ادامه یافت و با وقو انقالب ،جنبه عملیتری پیدا کرد .در این جهت ،دولت عرراق
سعی میکرد با شیوه های مختلف تبلیغراتی ،پریش کشریدن هویرت عربری و کمرک بره گرروههرای
تجزیهطلب ،قومیت عرب خوزستان را به سمت همگرایی با خود جلب کند .بعد از پیروزی انقرالب
اسالمی در ایران ،دولت عراق ادّعاهای خود را نسبت به خوزستان از سر گرفرت و اقردام بره چرا
نقشههای جغرافیایی فراوان و انتشار کتابهای جعلی کرد .دولت عراق در ایرن کترابهرا برهمنظرور
تغییر هویت خوزستان ،به تحریف حقایق تاریخی و جغرافیرایی و ایجراد اسرمهرای مجعرول بررای
شهرها و مناطق خوزستان مبادرت کرد؛ بهعنوان مثال ،در کتابهای مرذکور ،خوزسرتان «عربسرتان»،
811

سوسنگرد «خفاجیه» نامیده شد (جعفری ولدانی .)331 :1831 ،از طرفی ،بغداد دوبراره برهصرورت پایگراه
گروههای تجزیه طلب خوزستان درآمد .کنترل نشردن دقیرق مرزهرا در اوایرل انقرالب موجرب شرد
جنگافزارهای بسیاری از عراق وارد خوزستان شرود .هرر روز کره مریگذشرت ،دخالرت عرراق در
رویدادهای خشونتبار خوزستان ابعاد بیشتری مییافت .همزمان با آن ،بار دیگرر ادّعاهرای مقامرات
گوناگون عراقی نسبت به خوزستان با شدتی بیسابقه آغاز شد .با مرروری برر گفترههرای عراقریهرا
مشخص میشود که آنها قصد تجزیه خوزستان را داشتهانرد .سرفیر عرراق در بیرروت ،در  8نروامبر
 12/1111آبان  ،1833بهبود روابط ایران و عراق را موکول به تحقرق چنرد شررط ،از جملره اعطرای
خودمختاری به اقلیت عربزبان خوزستان کرد.
صدام حسین در آوریل /1131فروردین  ،1831در سخنانی خواستار بهرسمیت شرناخته شردن
عربیبودن خوزستان شد که آن را عربستان نامید ،وی در مجمع ملی شعرای عراق گفت« :هیچوقرت
رسالت و مفهوم آن را از یاد نبردهایم ...ما فریاد زنان عربری را کره در عربسرتان (خوزسرتان) برهسرر
میبرند از یاد نخواهیم برد» .در  23تیرماه  ،1831در مراسم دوازدهمین سرالگرد بره قردرت رسریدن
حزب بعث ،شعارهایی نظیر «اعراب اهواز  ...را بهحال خود بگذارید»« ،خلیر عربی گورسرتان رژیرم

بررسی و تحلیل نقشآفرینی قوم عرب خوزستان در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

خرمشهر «محمره» ،آبادان «عبادان» ،شادگان «فالحیه» ،دشرت آزادگران «هرویزه» ،اهرواز «االهرواز» و

نژادپرست فارس است» سر داده شد .در همین مراسم ،افزون بر شعارهای یرادشرده ،صردام آشرکارا
حمایت دولت عراق را از جداییطلبان خوزستان مطرح کررد و ااهرار داشرت« :مرا بره مبرارزههرای
خلقهای ایران بر يد دیدگاههای عقبافتاده و خودکامه و بر يد جهتگیریهای منحرفی کره زیرر
پوشش مذهبی مخفی میشوند  ...درود میفرستیم .ما بره خلرق مبرارز عربسرتان وخوزسرتانر در راه
آزادی و برابری بر يد دار و دسته نژادپرستی که او را از سادهترین حقوق زندگی و امیردها محرروم
ساخته است و کاروان شهیدانش را تقدیم میدارد ،درود میفرسرتیم» (جعفرری ولردانی .)331 :1831 ،ایرن
سخنان از طرح و برنامه دولت عراق به منظور تجزیه خوزستان حکایت میکرد.
بر پایه برخی گزارشها ،حمله عراق به ایران براساس طرح تجزیه خوزسرتان ایرران کره در
سال  1821در وزارت خارجه انگلی

آماده شده ،استوار بوده است .بر پایه طررح یادشرده ،قررار

بود ارتش عراق به کمک شاپور بختیار و تیمسار اویسی در مدت یک هفته استان خوزستان را بره
اشغال خود درآورد و سپ

جمهوری آزاد ایران زیر نظر بختیار تشکیل شود .پایتخرت جمهروری

جدید میبایست شهر اهواز باشد و کردستان ایران نیز پر

از اشرغال شردن ،بره ایرن جمهروری
818
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ملحق شود .بر پایه این طرح ،پ

از گذشت یک دوره ،خوزستان بهگونه رسرمی يرمیمه خراک

عراق میشد .بنابراین ،دولت عراق در نظر داشت پ

از اشرغال خوزسرتان ،آن را بررای همیشره

يمیمه خاک خود کند .در جهت همین هدف بود که صدام حسین در آبان  1831ادّعرای حقروق
اريی کرد .وی در پاسخ به خبرنگارانی که از وی درباره حقوق اريی پرسیدند ،گفت« :تا زمرانی
که مشغول جنگ هستیم این سرزمینها را بهعنوان ترتیباتی که برای دفا و حفظ امنیت مورد نیاز
است ،تلقّی می کنیم .اگر جنگ ادامه یابرد ممکرن اسرت يرروری تشرخیص دهریم کره برر ایرن
سرزمینها بیفزاییم»

(جعفری ولدانی.)11 :1831 ،

تجزیهوتحلیل
حمله عراق به خاک ایران و مقاومت مردم عرب خوزستان

همچنان که گفته شد ،دولت عراق طرح تجزیهای آمراده کررده برود و طبرق محاسرباتش نرهتنهرا برا
مقاومتی از سوی مردم عرب این منطقه مواجه نمیشد ،بلکه در انطباق با خواست و اراده و ريرایت
آنها نیز قرار میگرفت .اما وقایع جنگ و بهویژه واکرنش مرردم خوزسرتان در برابرر تجراوز نظرامی
عراق ،نظریههای بعثی را در مورد یک جنبش اصیل و تراریخی جرداییطلرب در برین مرردم عررب
منطقه نفی کرد .در اجرای این طرح ،در  21دسرامبر  1131ارترش  211هرزار نفرری عرراق از مررز
گذشت و وارد خوزستان شد .صدام تصور میکرد که مورد اسرتقبال مرردم خوزسرتان قررار خواهرد
گرفت که بخشی از آنان عرب بودند .هدف اولیه بخش جنوبی ارتش عراق ،تصرف برقآسای شرهر
مرزی خرمشهر و پ

از آن آبادان ،اهواز ،دزفول و سوسنگرد بود .عراق کسب ایرن هردف را یرک

پیروزی راهبردی برای خود تلقی میکرد؛ ولی سه ستون زرهی عرراق کره بررای تصررف خرمشرهر
اعزام شده بودند ،با مقاومت ناهماهنگ و خودجوش مردم این شهر مواجه شدند و در کمین حردود
 8111غیرنظامی افتادند که سالحهای ناچیزی داشرتند ،سرازماندهی نشرده بودنرد و از هرر آمروزش
نظامی پیش از جنگ محروم بودند .این نیروها موفق شدند جلوی پیشرروی سرریع ارترش عرراق را
بگیرند و عراق در همان مرحله اول جنگ ،در رسیدن بره اهرداف خرود ناکرام مانرد و درگیرر نبررد
خانهبهخانه در کوچههای خرمشهر شد .تصرف خرمشهر برای عراق به  13روز زمان و  3111کشرته
نیاز داشت و پ

از آن نیز عراق به مدت سه هفته درگیر نبردهای خیابانی در ایرن شرهر برود (سرتاد

تبلیغات جنگ.)11 :1833 ،

پ

از تصرف خرمشهر ،ارتش عراق موفق شد در اواخر آبان ،شرهر آبرادان را برهطرور کامرل

محاصره کند .صدام امیدوار بود با این اقدام و تصرف سراحل شرمالی رودخانره ارونرد ،بره حرداقل
812

سیاسی -نظامی عراق در مرحله جدید داشتند ،فرمان «شکستن حصرر آبرادان» را در تراریخ  11آبران
 1831صررادر فرمودنررد .تشرردید مقاومررت در آبررادان و عقررب رانرردن نیروهررای مهرراجم عررراق از
نخلستانهای کوی ذوالفقاری آبادان و شکست نیروهرای عراقری در عبرور از رودخانره بهمرنشریر،
راهبرد عراق را در نقطه اصلی آن با شکسرت همرراه کررد .عراقریهرا کره برر حمایرت عرربهرای
خوزستان از ارتش خود حساب کرده بودند ،باز هم ناکام ماندند.
حمالت پیاپی عراق برای تصرف شهرهای سوسنگرد و اهواز عقیم ماند و ارتش عراق شران
غافلگیری را به سبب مقاومت یک گروه مردمی از دست داد .نقشه اولیه صدام ،یک پیرروزی سرریع
در حداکثر چند هفته بود .صدام و حتی بسریاری از تحلیلگرران غربری هرگرز شکسرت عرراق را در
دستیابی به این اهداف و آغاز یک جنگ فرسایشی طوالنی پیشبینی نمیکردند .مقاومتهای مردمری
عالوه بر «ایجاد فاصله میان یگانهای عراق و ناهماهنگی در پیشروی» ،منجر به «ترأخیر و کنردی در
حرکت» و سرانجام «تأخیر در سقوط خرمشرهر و حفرظ آبرادان» شرد (جنرگ در خرمشرهر.)13 :1831 ،
مقاومت مردم شهرهای منطقه ،بسیاری از کاستیها و نرواقص را جبرران کررد و همرین امرر ،نقشری
بسیار تعیینکنندهای در ناکامی ارتش عراق داشت .بنابراین ،رژیم بعث عراق در اجرای طررح تجزیره
خوزستان عمالً با شکست روبره رو شرد .علرت اصرلی ایرن امرر ،مقاومرت شردید مرردم عررب در
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اهداف خود مبنی بر لغو قرارداد  1113دست یابد .امام خمینی(ره) با درکی که از ماهیت تالشهرای

خوزستان بود (جعفری ولردانی .)13 :1831 ،صدام در محاسبات خود نسربت بره شریوه واکرنش مردمران
عرب دچار اشتباه شد.
هنگام تهاجم ارتش عراق نهتنها ساکنان عرب خوزستان علیه دولرت مرکرزی برهپرا نخاسرتند،
بلکه با رگبار مسلسل به استقبال نیروهای عراقی شتافتند .در واقع ،دولرت عرراق تصرور مریکررد برا
توجه به سرمایهگذاریهایی که در مورد ملیگرایی عربری و پیونردهای قرومی و نرژادی کررده برود،
بهراحتی میتواند در میان مردم منطقه نفوذ کند! اما مقاومت سرسختانه مردم محلی نشان داد آنها بره
هیچ وجه تحت تأثیر تبلیغات چندین ساله دولت عراق قرار نگرفتهاند .همین مقاومتها باعرث شرد
عراق با وجود همه تالشها و حمالت همهجانبه ،تنها یکسوم خاک خوزستان را بهاشغال خرود در
آورد و در میان شرهرهای عمرده خوزسرتان ،تنهرا خرمشرهر پر

از نبردهرای سرنگین و مقاومرت

همهجانبهای که بیش از یک ماه به طول انجامید ،بهاشغال در آمد (جعفری ولدانی.)13 :1831 ،
شدت و دامنه واکنش و مقاومت مذکور به حدّی بود که بررای همره نرااران خرارجی دور از
انتظار بود و برای ادّعاهای رژیم عراق مبنی بر وجود جنگ آزادی مطالبات حقروق تراریخی و ملری
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در خوزستان نیز اثری باقی نگذاشت .بنابر این ،بیدلیل نبود که طارق عزیز ،از مهرههای اصلی رژیرم
بعث ،ااهار داشت« :در مورد عربستان (خوزستان) زمران بررای مطررح سراختن مسرئله (اسرتقالل)،
بهطور منطقی مناسب نیست؛ بهدلیل اینکه ويرعیت (جهران) عررب هنروز بررای آن آمراده نیسرت.
همینطور خود اعراب عربستان (خوزستان) برای آن آماده نیستند؛ در حالی که اساساً مسئله به آنهرا
مربوط میشود و عراق مصممترین حامی هدف و مسئله آنهاست».
واکنش مردم خوزستان در قبال اقدام نظامی بعثیها ،تجلّی مقاومت در برابر تجاوز خرارجی
بود؛ مقاومتی که هزینههای گزافی برای آنان در بر داشت .انتقام رژیم بعث در قالب بمباران بردون
وقفه مراکز غیر نظامی و مناطق مسکونی شهرهای استان بود .برهمروازات آن ،رئری

رژیرم سرابق

عراق نیز از نظریه آزادسازی خوزستان صرفنظر کرد و به قاعده کالسیک حقوق بینالملل ،یعنری
اشغال جنگی توسل جست که در اشغال یک سررزمین در جریران یرک جنرگ ،حقروقی را اعطرا
میکند که قبل از شرو جنگ وجود نداشت .واکنش مردم خوزستان در قبال تهاجم نظامی عرراق
نهتنها این تهاجم را از هرگونه مشروعیت ادّعایی عاری ساخت ،بلکه نمونه برارزی از تجلّری اراده
آزاد آنان در تعلّق شان به کشور خود؛ یعنی ایرران ،ورای هرر گونره تعبیرر و تفسریر تراریخی برود
(عباسی سرمدی.)11 :1833 ،
بدینترتیب ،تهاجم عراق به منطقه خوزستان در سال  1831که با شعار امت عربری و تبلیغرات
تفرقهافکنانه قومی نیز همراه بود ،با وجود عربنشین بودن بخش غربی استان خوزستان و نیرز زمینره
مساعد محلی به خاطر حضور نیروهای سیاسی خلق عرب ،با مقاومرت منطقرهای و محلری روبرهرو
شد؛ حتی آوارگان و مهاجران عرب بهجای پیوستن به عرراق ،بره آن پشرت کردنرد و بره هموطنران
ایرانی خود در بخش مرکزی پناه آوردند .بنابراین ،مقاومت مردم خوزستان در برابر نیروهرای بعثری،
نظریههای دولت بعثی در مورد تعلّق تاریخی خوزستان و پیوند هویتی آنان با کشور عرراق عمرالً رد
شد .مقاومت مردم خوزستان ،نشاندهنده تعلّق تاریخی آنان به سرزمین سیاسی ایران و پیوند هرویتی
عمیق آنان با ارزشها و باورهای شیعی در ایران و سرانجام ،بیانگر برتری نیروهرای هرویتی گراینرده
به مرکز در برابر نیروهای گریز از مرکز بود؛ به طوری که پیونردهای مرذهبی و تراریخی ،مرردم ایرن
منطقه را دارای چنان هویت ایرانی گردانیده بود که با مقاومت و مخالفرت در برابرر دولرت عربری و
همنژاد خود ،که با تبلیغات و وعدههای فراوان سرعی در تحریرک و همگرایری آنران داشرت ،نشران
دادند .پیوند عوامل اعتقادی و باورهای آنان با سرزمین و کشورشان ،محکمتر از آن اسرت کره بتروان
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نبود؛ بلکه تمام ایرانیان در جنگ با تکیه بر اصل ایرانی بودن و داشتن هویتی واحد ،در برابرر هجروم
عراق ایستادند و با وجود انوا عقاید دینی و قرومی و همچنرین مشرکالت گونراگون ،برا انسرجام و
همبستگی کامل به دفا از میهن ملی پرداختند.
وقو جنگ باعث شد پیوندها و ریشههای هویت ایرانیِ قوم عرب ،بتواننرد خرود را نشران
دهند و زمینه یکپارچگی و وحدت آنان را با ملت ایران علیه دشمن بعثی فراهم کنند .این پیوندها
فقط در جنگ تحمیلی عراق علیره ایرران خرود را نشران نرداد ،بلکره برا نگراهی بره ترالشهرای
تجزیهطلبانه در طول تاریخ ،مشخص میشود که در این تالشهای استعماری ،مرردم ایرن منطقره
نهتنها از آنان حمایت نکردند ،بلکه با مقاومت سرسختانه خود ،از جملره در مراجرای قیرام شریخ
خزعل ،زمینه شکست آنان را فراهم کردند.
گرچه خواستههای منطقی این قوم دلیلی بر گرایشهای جداییطلبانه آنان نیست ،اما بیگانگران
همواره تالش کردهاند این خواستهها را در جهت اقدامات تجزیهطلبانه سوق دهنرد .ولری هرر موقرع
مردم عرب منطقه احساس کردند هویت و تعلّق هویتی و سیاسی آنان با سرزمین و کشرور ایرران در
خطر است ،بهطور جدّی واکنش نشان دادهاند و تالشهای تجزیهطلبانه را خنثری کرردهانرد .بنرابراین،
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با پیش کشیدن مسائل قومی آنها را از هم جدا کرد .البته مقاومت در جنگ ،فقط مختص قوم عررب

اگر رژیم بعث عراق از پیوندهای عمیق مردم این منطقره برا کشرور ایرران آگراهی داشرت ،طررح و
برنامههایش را براساس تصورات غلط خود اجرا نمیکرد .همچنان که بعد از ناکرامی در رسریدن بره
اهداف خود ،بارها شهرهای همین منطقه را بمباران و مردم بیدفا بسیاری را قتلعام کررد .بنرابراین،
تالش دولت عراق بهمنظور بهرهبرداری از جغرافیای سیاسی ملت و اقوام ایرانی در جنرگ شکسرت
خورد .از طرف دیگر ،پیوندهای تباری و مذهبی نزدیک به  31درصد از ملت عراق برا ایرران کره در
آن زمان قدرت را در دست نداشتند ،در پایان پ

از سقوط رژیم بعث و قدرتیرابی شریعیان در آن

کشور ،توانست عراق را با اهداف ایران در منطقه همسو سازد.
گفتنی است که هنوز تهدیدها و اهداف دشمنان در تجزیه این منطقه از بین نرفته اسرت ،بلکره
با توجه به اهمیت راهبردی این منطقه ،آنان میکوشند با ابزارهای مختلف ،زمینره نراآرامی و احیرای
جنبشها را در آن زنده کنند .با توجه به این امر ،الزم است مسئوالن با اقدامات گسرترده بره تقویرت
همگرایی ملی در این منطقه بپردازند.
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نتیجهگیری

با نگاهی به چالشهای قومی یکصد ساله اخیر ،برویژه بعرد از تحروالت مشرروطهخرواهی و جنرگ
جهانی دوم ،مشخص میشود که گرایشهای قومی در ایران مورد توجه قدرتهای خارجی و ابرزار
اعمال فشار آنان بر حکومت مرکزی بوده است .خوزستان بهعنروان راهبرردیتررین اسرتان ایرران در
سده بیستم میالدی بیش از هر استان دیگر کشورمان در معرض طرحهای تجزیهطلبی بیگانگان بروده
است .دولتهای عرب بویژه عراق ،بهعنوان بزرگترین طرّاح ،مجری و پشرتیبان طررح تجزیره ایرن
خطّه ،مهمترین سند و دلیل زنده پشتیبانیاش از این طرح را عرب بودن و بهویژه ،خواست تراریخی
ساکنان این استان برای جدایی از ایران میدانستند .این کشور از زمان پیردایش خرود ،یعنری پر

از

جنگ جهانی اول تاکنون ،همرواره برر سررزمین خوزسرتان ادّعرا داشرته و برا حمایرت قردرتهرای
استعماری برای تجزیه آن تالش کرده است .دولتهرای عرراق و انگلری

در زمرانهرای مختلرف،

چندینبار برای تجزیه خوزستان طرحریزی کردهاند که همه آنها با شکست مواجه شرده اسرت .برا
وقو انقالب اسالمی ،تالشهای عراق بهمنظور تجزیه خوزستان شدت گرفت .در این زمینه ،دولرت
عراق سعی میکرد با شیوههای مختلف تبلیغاتی ،پیش کشیدن هویت عربی و کمرک بره گرروههرای
تجزیهطلب ،قومیت عرب خوزستان را بهسرمت همگرایری برا خرود بکشراند .دولرت عرراق طررح
تجزیهای را آماده کرده بود که طبق محاسباتش ،نهتنها با مقاومتی از سروی مرردم عررب ایرن منطقره
مواجه نمیشد ،بلکه در انطباق با خواست و اراده و ريایت آنها نیرز قررار مریگرفرت .امرا وقرایع
جنگ و بهویژه واکنش مردم خوزستان در برابر تجاوز نظامی عراق ،نظریههای بعثی را در مورد یرک
جنبش اصیل و تاریخی جداییطلب در بین مردم عرب منطقه نفی کرد .هنگام تهاجم ارترش عرراق،
نهتنها ساکنان عرب خوزستان علیه دولت مرکزی بهپا نخاستند ،بلکه برا رگبرار مسلسرل بره اسرتقبال
نیروهای عراقی شتافتند .بنابراین ،مقاومت مردم شهرهای منطقه ،بسریاری از کاسرتیهرا و نرواقص را
جبران کرد و همین امر ،نقشی بسیار تعیینکننده در ناکامی ارتش عراق داشت .این مقاومرت اعرراب
خوزستان ،ریشه در باورها و اعتقادات آنران در گررایش بره هرویتی ملری و کرالنترر تحرت عنروان
سرزمین و کشور ایران داشت؛ بهطوری که پیوندهای مذهبی و تاریخی ،ایرن منطقره را دارای چنران
هویت ایرانی گردانیده بود که مردمانش با مقاومت و مخالفت در برابر دولت عربی که برا تبلیغرات و
وعدههای فراوان سعی در تحریک و همگرایی آنان داشت ،نشران دادنرد .پیونرد عوامرل اعتقرادی و
باورهای آنان با سرزمین و کشورشان ،محکمتر از آن است که بتوان با پیش کشیدن مسرائل قرومی و
نژادی آنها را از هم جدا کرد .بنابراین ،جنگ تحمیلی ،زمینه بروز و نقرشآفرینری ایرن اعتقرادات و
باورهای نهفته را در میان قوم عرب ایران فراهم کرد.
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