
 

Vol. 23; No. 4; 2023 National Studies 

COPYRIGHTS 
 © 2020 by the authors. Licensee National Studies Journal. This article is 
an open access article distributed under the terms and conditions of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

 
Khuzestan and Threats to the Construction of 

Different Ethnic and Religious Identities 
 

Ibrahim Barzegar*     E-mail: barzegar@tau.ac.ir 

Gholamreza Mohnizade Falahieh E-mail: alirezama1380@gmail.com 

 
Received : 2022/07/19   Revised: 2022/12/25   Accepted: 2022/12/26 

Doi: 10.22034/RJNSQ.2022.352444.1427              20.1001.1.1735059.1401.23.92.4.9 
 

Abstract: 
The need to discover the relationship between Wahhabism and separatism among 
some Arab people of Khuzestan after the imposed war, considering the 
importance of the issue and the different ethnic and religious conditions governing 
Khuzestan, gave enough motivation to the researchers to use Weber's 
understanding analysis method to empathetically understand the developments of 
the phenomenon and The described conditions with an interpretive approach and 
qualitative strategy and the use of contextual theory based on the Strauss-Corbin 
paradigm model including causal conditions, contextual conditions, intervening 
conditions, strategies and consequences, fill the existing theoretical gap by 
purposefully collecting data through in-depth interviews with 34 people from 
People who have changed their religion and become Wahhabis and have Tablighi 
and Salafist thoughts and 6 knowledgeable and opinionated experts. 

The different state of changing the ethnic and religious identity of the 
Khuzestan Arab people indicated that the change of religion of some Khuzestan 
Arabs is in the "Wahhabi-Shia" dual and not "Sunni-Shia" and is completely 
different from the common patterns of takfiri among the Sunnis, which is in four 
layer and takes place in a period of 6 months to 3 years, which the researchers 
interpreted as "self-representing multilayered identity" by drawing a pyramid on 
four levels. The identity built in these layers becomes more complicated and 
deeper by moving from the base to the top of the pyramid and includes four stages: 
"Hesitant towards Shi'ism", "Wahhabi", "Tablighi-Takfiri" and "Salafi-Jihadist". 
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 چكيده
از مهرد  رهر   یبرخه انیهدر م یطلب یهبها جز  تیهوهاب نیضرورت کشف رابطه  به

 طیموضهو  و متاهاوت بهودن  هرا تیهبا جوج  ب  اهم یلیخوزستان پس از جنگ جحم
 لیهداد جها بها روت جحل یکها   هیهانگ انحاکم بر خوزستان به  محققه یو مذهب یقوم
و  یریجاسه ا تیموصوف با ره طیو  را دهی هم همدالن  جحوالت پد یوبر برا یجاهم

-ا هتراو  یمیاسها  مهدپ پهارادابر یانه یزم  یهو استااده از نظر یایک یاستراجژ
و  ههایگر، اسهتراجژمداخله  طی هرا ،یانه یزم طی هرا ،یرله طی هامل  هرا نیکورب

انزها  ماهاحب   قیههها از طرهد منهد داده یموجود را با گردآور یخأل نظر امدها،یپ
و  یغهیجاکهرات جبل ی هده و دارا یو وههاب ا ته یمذهب  رییجغ رادنار از ا  34با  قیرم
 نظر برطرف سازد.نار از خبرگان مطلع و صاحب 6و  یسلا

مرد  رر  خوزستان مشخص نمود که   یو مذهب یقوم تیهو رییمتااوت جغ تیوضع
 – یسهن»و ن   «ع  ی – یوهاب»رر  خوزستان در دوگان   ا راداز  یمذهب برخ رییجغ
 دن اهل سنت مطرح است که  در  یریدر جکا جیرا یو کامالً متااوت با الگوها «ع  ی

بها  انکه  محققه ردیهگیصهورت مه سهال  3ماه  جها  6 یبازه زمان کیو در   یچهار ال
نمهوده  ریجعب «انگریخودنما یا یچندال تیهو»هر  در چهار سطح از آن ب   کی میجرس

بها حرکهت از قارهده به  سهمت رم  ههر   ها یهال نیهبرساخت  ده در ا تیاست. هو
، « ده یوهاب» ،«عیمردد نسبت ب  جش»مرحل   چهار ده و  امل  جرقیو رم جردهیچیپ
 .است «یجهاد - یسلا»و  «یریجکا -یغیلجب»
 

 یا یهچندال تیههو ت،یه، وهابخوزستان ،یمذهب تیهو ،یقوم تیهو :هاواژهكليد
 .انگریخودنما

                                                           
 ، تهران. ایران.یدانشگاه عالمه طباطبائ علوم سیاسی،استاد  *

 (.مسئول سندهینوی )عالمه طباطبائدانشگاه  ،یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو **
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 و طرح مسئله مقدمه
های نامساعد اقتصادی و اجتمااعی در اهمیت موضوع کشف روابط بین وهابیت با زمینه

وهابیات باا نشین خوزستان پس از جنگ تحمیلای و رقابات ایادئویو ی  مناطق عرب
 انتشیع در منطقه و متفاوت بودن شرایط قومی و مذهبی حاکم بر خوزساتان باه محققا

انگیزه کافی داد تا با روش تحلیل تفهمی وبار بارای فهام همد ناه تحاو ت پدیاده و 
ای و شرایط موصوف با رهیافت تفسیری و استراتژی کیفای و اساتفاده از نیریاه زمیناه

کوربین خأل نیری موجاود -بر اساس مدل پارادایمی اشتراوسسازی بر مبنای آن مفهوم
نفر از افراد تغییر ماذه  یافتاه  34که این امر با انجام مصاحبه عمیق با  را برطرف سازد

نیر در فرایند وهابی شادن ماردم عارب خوزساتان نفر از خبرگان مطلع و صاح  6و 
می و مذهبی ماردم وضعیت متفاوت تغییر هویت قوصورت پذیرفت و مشخص گردید 

و کاامال  متفااوت باا « شایعه - سانی»و نه « شیعه –وهابی »عرب خوزستان در دوگانه 
تغییار ماذه  متا ار از ایگوهای رایج در تکفیری شدن اهل سنت مطرح است و فرایند 

های وضعیت فرهنگی، اجتمااعی، سیاسای و اقتصاادی منااطق ها و نابهنجارینابسامانی
طردشدگی و نادیده گرفته شدن به دییل داشاتن هویات متفااوت نشین و احساس عرب

هاا باا تردیاد نسابت باه قومی )عرب بودن( در مقابل هویت ملی شروع شده است. آن
ای های مااهوارههای شیعی، از طریق دوستان و بستگان تغییر مذه  یافته و شبکهارزش
ت کشایدن از انجاام اعماال درنتیجه با تخطئه و دس ؛یابندبرای شبهات خود می یپاسخ

عبادی به سب  شیعه با گرایش به وهابیت به درک متفاوتی از تحو ت پیرامونی دسات 
گاذاری باین د مکتسبه تعص  ورزیده و با تمایزبه هویت مذهبی جدی یابند و نسبتمی

اساتان را  هاایویژه عاربنمایند که باید مابقی مردم بهخود و دیگران چنین استنباط می
باا در مرحله آخر فرایند تغییر هویت قومی و مذهبی، دعوت و هدایت نمایند. این افراد 

رویکرد جهادی را برگزیاده و معتقدناد  همچون داعش، تکفیریت ایرپذیری از تفکرات 
بایست از بالد کفر )جمهوری اسالمی در صورت فراهم نبودن امکان جهاد در داخل می

ساازی بارای و زمینه تکفیاریقائال باه تبلیاف تفکارات برخی نیز  ایران( هجرت نمایند
اصطالح کشور عربای و وهاابی استقرار دویت اسالمی و استقالل خوزستان و ت سیس به
فرایند وهاابی بنیاد  گانه نیریه دادها حواز هستند. در این تحقیق ضمن بیان مراحل پنج
شدن برخی از مردم عرب خوزستان آورده شده است.

دهاد کاه نشان مینشین خوزستان در مناطق عربهای چهار دهه اخیر کنشرویدادها و 
شاده، هاای وهاابیطل  و افراد و گاروهبر نقش کشورهای بیگانه و عوامل تجزیهعالوه



 ریمتغا یو مذهب یقوم تیبرساخت هو داتیخوزستان و جهد

 87 

گوناه اقادامات های مدیریتی بستر  زم را برای ایانها و ناکارآمدیها، غفلتمحرومیت
در ایان  هااستمرار آن را در پی داشته است. شرایط دشوار عربفراهم نموده و تداوم و 
هاای نفتای، تجااری، مارزی، دریاایی، هاای موجاود در بخاشمناطق باوجود ظرفیات

پایااداری شاارایط نارضااایتی و بخش و امیدوارکننااده نبااوده و کشاااورزی و... رضااایت
اعی در منااطق پیامدهای ناشی از فشارهای روانی و اقتصادی در فضای سیاسی و اجتما

استان از هویت مذهبی خود را تسهیل نماوده  هایعرب برخی اززده موج انفکاک جنگ
های موجود ازجمله فقر به دییل تداوم بسترهای نامساعد و نابسامانی ،از همین رواست. 

نشاینی، احسااس و بیکاری، درآمد پایین، افازایش فاصاله طبقااتی، محرومیات، حاشیه
تار شادن روناد افراطی ،بعیض در نقاط هدف با تبلیاف وهابیاتمحرومیت و احساس ت

طرفداران هویات ملای و مخایفاان  شدهافراد وهابی ،درنتیجهگرایش نیز سرعت یافته و 
تجزیه خوزستان را تکفیر کرده و با هر شیوه و ابزار ممکن )تبلیغای، تکفیاری و سالفی 

اقادامات واگرایاناه عناصار و  و باا تشادید جهادی( به مبارزه با آنان خواهند پرداخات
طل  عربی، گساترش دامناه نفاوه وهابیات، افازایش پیاروان و تعاداد جریانات تجزیه

گر تشدید تقابل افراد با هویات قاومی تبع باید نیارههای جهادی در خوزستان، بهسلفی
 ساو واز ی « عرب شیعه ایرانی»با افراد « عرب وهابی ا حوازی»عنوان مذهبی جدید به

دیگار باود و  قابل با هویت ایرانای و اساالمی ازساویافزایش اقدامات تروریستی در ت
 ،بناابراینگرایی بیشاتر اساتمرار خواهاد یافات؛ تحو ت هویتی این حوزه با خشاونت

گیاری از تماامی پیشگیری از تغییر هویت مردم عرب استان از تشیع به وهابیت باا بهره
رساد کاه بایاد باا های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ضروری به نیار میظرفیت

ها و تحلیل غیرواقعی باا ارتبااط مساتمر باا مشی صحیح و عاری از بیان دادهاتخاه خط
 ه افتادن امنیت ملی و وحدت ایرانیان جلوگیری نماید.بدنه اجتماعی مردم از به مخاطر

پوشان هویت قومی و ماذهبی انگاری نسبت به مسائل متعدد و همتوجهی و سهلبی
تا ایرات هاا های فرهنگای و اجتمااعی آنمردم عرب خوزستان و عدم درک حساسایت

 .شدبه تضعیف همبستگی ملی خواهد منجرجای گذاشته و  بر امنیت ملی بر یمخرب
 

 شناسی تحقيقروش

آوری و تحلیال پردازی داده بنیااد، باه جماعاساس راهبرد پژوهشی نیریهاین تحقیق بر
پردازی داده بنیاد نوعی روش تحقیق کیفی اسات کاه باه دنباال پردازد. نیریهها میداده

سازد درباره پدیاده مکناون ایجاد ی  نیریه، مدل و ایگو است که پژوهشگر را قادر می
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و هادف آن  (77: 1388)فرتاوک زاده و دیگاران، پردازی کند های متعدد نیریهدرون داده
ها و نه از طریق بررسی ادبیاات آوری دادهپررنگ کردن رویکرد استقرایی از طریق جمع

اسااس مال و بازاندیشای تئوریا  باوده و برتحقیق و آزمون تئوری است؛ یاذا تاابع ت 
 (67: 1386فرد، )دانااییکفایت مورد قضاوت رسیده باشاد همعیارهای ارزیابی خود باید ب

 مراحل اجرای آن نیز به شرح هیل است:که 
 هاگردآوری داده -1

های تا ملی آغااز ها با توصیف موقعیات ناشای از انباوه مشااهدهآوری دادهفرایند جمع
هاای واکانشهاا و هاا و کانشها، آدمها، موقعیتبایست در معرفی مکانگردد و میمی
صورت حداکثری به دو شرط صورت پذیرد: اول اینکاه فاارا از قایا ، ناوعی ها بهآن

هاا نیاز قضااوت خاصای انجاام نگیارد. خاص از ایگو دنبال شاود و دوم اینکاه دربااره آن
 هاا،ها، مصاحبهها باید با انبوهی از مشاهدهعنوان بستر اوییه دادهگرفته بههای صورتتوصیف
گاردد  شنودهای مرتبط پرباروها و ت مالت محقق و گفتها، یادداشتها، عکسیلماسناد، ف

ای نییر چه، چگونه، چقدر، تجزیاه و تفکیا  و که با سؤا ت ساده (402: 2005کرسول، )
گیرناد بندی و عناوانی مشاابه میسپس مقایسه شده و رویدادهای مشابه به یکدیگر گروه

ی خاود شادهتا محقق بتواناد باه کما  تئاوری طراحی (47: 1383 ،همکارانفرد و )دانایی
: 2005)کرساول، ها را به آزمون بگذارناد هایی را تدوین کند که تحقیقات بعدی آنفرضیه
مصااحبه را جهات اشاباع  30-20عنوان ی  معیار تقریباا  کلای حادود کرسول به .(405
 .(115: 1390 پور،)محمدداند ای کافی میها و جزئیات نیریه زمینهمقویه

 ها در سه مرحله )باز، محوری و انتخابی(كدگذاری داده -2
هاا از ساه ناوع ل دادهوتحلیل است. در تحلیها اویین گام در تجزیهپردازی از دادهمفهوم

پس از هر مصاحبه  ،گردد. در کدگذاری بازکدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده می
ها باید دو یا سه مرتبه مرور شده و برای اطمینان از محا  و نگارش متن مصاحبه، داده

ها با استفاده از روش حداکثری کدگاذاری ماتن هار مصااحبه خاط باه خاط کامل داده
ها، ها و اندیشااهگرفتااه، بااه هرکاادام از رویاادادها و حااواد ، ایااده موردبررساای قاارار

ها، نامی که نشانه آن پدیده و جایگزینی برای آن باشد باه آن داده وضعیتها و موقعیت
کد بایاد گویاای  .(127: 2001)یی،  ها کاهش یابدشود و با ادغام کدهای مشابه تعداد آن

زیاادی باه مفهاوم که بتوان با مشاهده این عناوان تاحادود طوریبه ؛محتوای داده باشد
بنادی و ادغاام مفااهیم کاه حلاه بعاد باا گروهدر مر .(51: 2002 لز،یم)جمالت پی برد 

گاردد و در کدگاذاری گرایی معنایی دارناد، تعادادی مقویاه محاوری اساتخراج میهم
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شاده، زیرمجموعاه تعادادی محادود از مقویاه اصالی قارار های شناساییانتخابی مقویه
 .(62: 2008 و همکاران، نی)کورب گیرندمی

 هاتحليلی و تفسير دادههای نگارش یادداشت -3
طور زماان باا مرحلاه گاردآوری داده و باهوتحلیل همهای کمی، تجزیاهبرخالف روش
یابد کاه محقاق اطمیناان و تا زمانی ادامه می (319: 1381 )غفوریان،شود توأمان انجام می

آوری داده را تا یذا ناگزیر جمع ؛هایش نخواهد افزودیابد ادامه گردآوری به دامنه دانسته
های های تکراری یکی از نشاانهرو شدن با دادهدهد. روبهرسیدن به نقطه اشباع ادامه می

تواناد از طریاق محقاق می .(61 :1967)گالسار و همکااران،  رسیدن به نقطه اشباع است
ت و تمایز، مقایسه یابی، تشخیص تفاواستد ل قیاسی و استقرایی، تمثیل و تشبیه، نشانه

ای خاود وتحلیل و باا ههان مکاشافهشاده را ارزیاابی و تجزیاههای گردآوریو... داده
 .(54: 1388)حافظ نیا، گیری نماید نتیجه

 تدوین نظریه -4

آمده است. تصاویر دستها، نگارش و تدوین نهایی تئوری بهمرحله آخر در تحلیل داده
ه و آخرین وظیفه پژوهشگر این است که آنچه از این تر بودتحقیق در این مرحله روشن

بیند، برای مخاط  تفسیر نماید. محقق ممکن اسات چنادین نوبات تصاویر تصویر می
 طور دقیاق تشاریححاصل را از نو بازخوانی و بازنویسی نماید تا بتواند افکار خود را به

 .(148: 2008و همکاران،  نی)کورب و توضیح دهد کند
اسااس ایان روش ای کاه برست کاه هار نیریاه و گازارهنشانگر آن ا بنیاد نیریه داده

هاای واقعای بنیاان نهااده شاده و بارای کسا  ای مساتند از دادهشود بر زمینهتدوین می
هاا ماورد آنرود که قابال  دردمطایعه یا موضوعاتی به کار میشناخت پیرامون موضوع مور

فرد و )دانااییدر آن زمیناه محادود اسات  ای نشده و داناش موجاودپژوهش جامع و عمده
در آن محقق مقویه اصلی را در مرکز فرآیندی که در حال بررسای آن  و (73: 1386، همکااران

ای، شارایط ها ازجملاه شارایط علای، راهبردهاا، شارایط زمیناهاست قرار داده و سایر مقویه
 قویه از اطالعات وجود دارد:دهد. در این ایگو، شش مبه آن ربط میرا گر و پیامدها مداخله

حاداه یا اتفاق اصلی است که سایر مفاهیم حول آن  :عامل محوری(هسته مرکزی )
ها برای کنترل یا اداره کردن آن وجود دارد و باه اند و ی  سلسله کنشبندی شدهمفصل

 .(68: 2008و همکاران،  نی)کوربشود آن مربوط می
ها، مسائل و امور مرباوط مجموعه رویدادها و حوادای که موقعیت :ایشرایط زمینه

هاا کنند و تا حد معینی، چگونگی و چرایی پاسخ افراد و گروهبه ی  پدیده را خلق می
 .(71:  2008و همکاران،  نیکورب)دهند را نسبت به آن شرایط توضیح می
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عبارت است از شرایطی که عامل اصلی به وجاود آورناده  :ساز(شرایط على )سبب
 .(68:  2008و همکاران،  نیکورب)پدیده موردمطایعه باشد 

هایی است کاه کنشاگران در ها و کنشبیانگر آن دسته از تعامل :استراتژی )راهبرد(
 .(70:  2008و همکاران،  نی)کورباند قبال آن شرایط )پدیده مرکزی( از خود بروز داده

هاا بیانگر نتایج این تعاملهای حاصل از استخدام راهبردها بوده و خروجی :پیامدها
پیامادهای پدیاده ماذکور را نشاان  ،هاسات و درواقاعت ایر شرایط مربوط به آنو تحت

 .(74: 2008و همکاران،  نی)کوربدهند می
گذارند. به همین ای عمومی که بر راهبردها ت ایر میشرایط زمینه :گرشرایط مداخله
ها و افکاار خاود را کناار بگاذارد شود پژوهشگر تا حاد امکاان ایادهجهت توصیه می

 .(92:  2005)کرسول، 
 

 شناسی تفهمی وبرروش
های ظااهری باین گرایی که اعتقاد به مشابهتمکت  تفهمی در برابر مکاتبی چون اابات

پیروان  طبیعی و علوم انسانی و عدم تفاوت روش تحقیق در آن است ظهور یافت. علوم
آن معتقد به درک معنای ههنی کنش اجتماعی و غور در باطن اماور بودناد و ریشاه در 

ماکس وبر از مروجین این مکت  از  ؛های ویلهلم دیلتای و هانریش ریکرت دارداندیشه
تفهم عبارت است از فهم معنای ی  کاردار یاا یا  این دو ت ایر پذیرفته است. درواقع 

های اجتمااعی، درک و های درونی پدیادهرابطه اجتماعی و یا روشی که با آن پیچیدگی
باید خویشاتن را »تفهم عبارت از این است که  ،ازنیر وبر. (83: 1390 )شرفی،فهم شوند 

عمال تااریخی یاا  ،سایلهجای عامل یا عامالن در تاریخ یا جامعه گذاشت و به این وبه
. وبر معتقد بود که برخالف علوم (276: 1397 هیوز،)« اجتماعی را از درون احساس کرد

شاود، در روش تفهمای ء طبیعی در فرایند دانش علمی سااخته میطبیعی که در آن شی
عنوان بخشای از کنش به و (145: 1978)کاپلستون، « شودانداز ما ظاهر میء در چشمشی»

شاود. تبیاین مساتلزم درک بافات معناایی اسات کاه در فهم تلقی میی  وضعیت قابل
معناای ههنای کاه در بافات معناایی ، بر این اساس شود.چارچوب آن کنش حاد  می

 .(45: 1368)وبر، شود عنوان معنای مقصود کنش شناخته میه آن وجود دارد بهب مربوط
بارد، شناسای تفهمای را باه کاار میت که وقتای وبار عناوان جامعهفروند معتقد اس

وجه قصد وی این نیست که برای تفهم، نسابت باه تبیاین، ارزش بیشاتری قائال هیچبه
که گاهی تعمدی است، نشان دهاد و  ،خواهد منحصرا  ناکافی بودن آن راباشد، بلکه می
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دیدگاه  ،طور خالصهبه .(214: 1368)فروند، ها را آشکار سازد تنگناهای برخی از دیدگاه
شاوند و ها باه اراده و کانش منجار میها و انگیزهتوان چنین بیان کرد: اندیشهوبر را می

علت ایجادی آااار ههنای و عینای، فاردی و جمعای مانناد سااخت اجتمااعی و ها کنش
ها علت اعدادی یا علت معدد هستند؛ یعنای اما ساختار و شرایط مؤار در عمل ؛اندفرهنگ

. (113: 1392و همکااران،  یاورعا قی)صادای که وبر بر آن ت کید دارد کنندههمان عامل تسهیل
هاای او کند خود را با کنشاگر و انگیزهروند کار به این صورت است که پژوهشگر سعی می

 .(570: 1377)آرون، را از دید کنشگر نیاره کند، نه از دید خویش یکی کند و سیر رفتار 
 

 چارچوب مفهومی
عنوان نفار باه 506,710,4استان حساس و اساتراتژی  خوزساتان باا جمعیتای معاادل 

 )سرشاماری عماومی نفاوس و مساکن،شود پنجمین استان پرجمعیت کشور محسوب می
)سایادت، مردم عرب خوزستان پیرو دین اساالم و شایعه ااناعشاری هساتند  (34: 1396
. مذه  تشیع همواره عامل اساسی همبستگی و همگرایی آنان با ایران طای (262: 1374

ها و آداب و سنن مذهبی بر زندگی آنان مشهود اسات قرون متمادی بوده و ت ایر ارزش
هاا دارد ای نازد آنم و صافر جایگااه ویاژههای محرو شعائر اسالمی مانند عزاداری ماه

ترتی ، دین و مذه  کارکردهای اجتماعی مختلفی همچاون این. به(110: 1387 )اکوانی،
هااای مشااترک، اجتماااعی کااردن اعضااای جامعااه، کاااهش کشاامکش، تحکاایم ارزش

سازی جامعه و حفظ ابات اجتماعی، تنییم منابع و تقویت نیارت اجتمااعی را یکپارچه
. مااذه  اساسااا  منااابع شااناختی، ایاادئویو یکی، (9: 1377 )اشاارفی،اند هااده داشااتهبرع

 هویت ماذهبی .(84: 2004)فورو،  نمایدشناختی و معنوی را برای هویت خلق میجامعه
های اعتقاادی های مذهبی، پذیرش نیامهویتی جمعی است که شامل عضویت در گروه

های ماذهبی و کردارهاای مارتبط باا به گروه های مذهبی، تعهدآن، ت یید اهمیت ارزش
 .(119:  2010)سئول،  تمذه  اس

محاو  ،ویژه هویات قاومیباه ،ردهاای خ ادهد که هویتتجربه قرن بیستم نشان می
ی بسایاری نخواهند شد و دو منبع قدرتمند امر اجتماعی و امر قومی همواره سرچشامه

 .(25: 1380)برتون،  آیندحساب میها بهاز امور زندگی انسان
وجاود نادارد و هار اندیشامند و متفکاری باا نیری اتفااقدر تعریف هویت قومی 

محمادی معتقاد آن را تعریف کرده است. گلهای هویتی، ته کردن یکی از ویژگیبرجس
آمده است، این است که مسائله محاوری در دستها بهاست آنچه از بررسی این تفاوت
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قاومی بار بساتر  هویات، بناابراین هساتند؛و عناصر هویت قومی ها این تعاریف مؤیفه
ورساوم و پیشاینه تااریخی تعریاف همچاون زباان، ماذه ، آداب های فرهنگیشناسه
ایبتاه . یابندهای هویتی ی  گروه پیوند میشود که با آن افراد با تمام یا برخی از جنبهمی

دهی باه اقاوام نقشای متفااوت هویت ها و عناصر نیز یکسان نبوده و درخود این مؤیفه
 .(159: 1381محمدی، )گلدارند 
ای( یند تویید معنا، نوعی تااریخ )واقعای یاا اساطورهای هویت در فرترین  زمهمهم

ی جمعی اعضای آن قوم را شکل داده و امری محادود باه است که بیش از همه خاطره
گذشته نیست، بلکه بیانگر بخشی از تجارب دوران حیات اجتماعی ی  گروه باوده کاه 

خااطره  ،دیگررتعباباه اسات؛تا امروز تداوم داشته و از عناصر اصلی تاریخ معاصر آن 
جمعی و آگاهی تاریخی ی  قوم و ی  نیام هویتی بیانگر بازنمایی نمادین سرگذشات 

قومی، هویت . (32: 1385 )گودرزی،دیروز و امروز و بعضا  سرنوشت آینده آن قوم است 
عنوان ی  گروه فرعی از یا  سنت فرهنگی مشترک و احساس هویتی است که قوم را به

هاای خااص کند و اعضای هر گروه قومی را ازیحاا  ویژگیمی تر مشخصجامعه بزرگ
 .(44: 1376)داوری، دانند فرهنگی از سایر اعضای جامعه خود متمایز می

در بررسی فرایند تغییر مذه  شیعیان عرب خوزستان به وهابیت ی  فرایناد چهاار 
ر اعتقاادات شده که در آن افاراد ابتادا دچاار تردیاد د ای توسط محقق شناساییمرحله
باه وهابیات  ،عنوان ماذه  برتارباه ،در مرحله دوم با کنار زدن تشایع شوند؛میشیعی 

عنوان وهاابی تکفیاری باه تبلیاف پرداختاه و در به ،در مرحله سوم و گرایش پیدا نموده
روی آوردن به فااز مباارزه مسالحانه و  رویکرد سلفی جهادی ومرحله آخر با اعتقاد به 

استقالل ا حواز برآمده و از  ،اصطالحبه دنبال تجزیه خوزستان و به ،اقدامات تروریستی
در مقابل عارب « وهابی ا حوازی»عنوان طریق غیرسازی هویت قومی و مذهبی خود به

از تشیع دسات کشایده و در تقابال باا هویات ایرانای اساالمی خاود را « شیعه ایرانی»
زمان مشخصای بارای هار مرحلاه از  در این پروسه مرز ونماید. بازسازی و معرفی می

فرایند تغییر مذه  وجود ندارد و به دییل سرعت با ی انتشار وهابیات و سایال باودن 
عارب خوزساتان  افارادطلبانه در میان برخای از گرایی تجزیهموضوع و پیوند آن با قوم

 تبیین وضعیت این افراد با ایگوهای رایج در تکفیری شدن اهال سانت، کاامال  متفااوت
و ناه  (شده که قبال  شیعه بوده استی  وهابی)« شیعه –وهابی »عنوان دوگانه بوده و به

مطارح و در ناوع خاود  (شده که قبال  شایعه باوده اساتی  فرد سنی)« شیعه –سنی »
« انگرای خاود نمایاهویت چند یه»عنوان فرد است که بیانگر هویتی متمایز بهمنحصربه
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که با وهابی شدن و تغییر ماذه  خاود طای چناد مرحلاه  گرااست؛ یعنی ی  فرد قوم
 گیرد.های مختلف هویتی به خود می یه
 

 های توصيفییافته
جمعیات  و ایرانی هایاز تعداد و درصد جمعیت عربو مستندی  دقیقآمار  طورکلی،به

نفار از  34در پژوهش حاضر تعداد باوجود این،  وجود ندارد.یافتگان به وهابیت گرایش
سااعته صاد و ده جلساه سهدر ی  1400و  1399افراد تغییر مذه  یافته طی دو ساال 

شاده از برخای منااطق . افاراد انتخاب1بحث و گفتگو مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتناد
نشاین ازجملاه بااوی، کاوت های عمدتا  عاربنشین در مرکز استان و شهرستانحاشیه

نفار  شاشاند. با شهر، شادگان و سوسنگرد بودهعبداهلل، حمیدیه، شادگان، ماهشهر، خرم
 تحلیالهای هیال در از خبرگان محلی نیز در این خصوص مصاحبه شاده اسات. یافتاه

 آمده است: دستگرفته بهصورت
تاا  20درصد، در دامنه سنی  52سال  30میزان گرایش به وهابیت در بین جوانان زیر  -

 درصد بوده است. 8سال  40درصد و افراد با ی  40سال حدودا   30

اند. کمتار درصد نیز دیپلم داشته 38درصد آنان زیر دیپلم بوده و  50سطح تحصیالت  -
نفار مادرک تحصایلی  1درصد آنان دارای مدرک تحصایلی ییساانس و تنهاا  10از 
 ییسانس داشته است.فوق

 6فروش و درصاد دسات 15درصاد کاارگر،  26درصد آنان بیکاار،  53 در این بین، -
 اند.درصد نیز کارمند بوده


 های تحقيقیافته

 نشين خوزستانزده و عربفرایند تغيير مذهب از تشيع به وهابيت در مناطق جنگ -1
ویژه روساتاهای باه ،نشین خوزستانروستاهای مناطق عرب ،پیش از آغاز جنگ تحمیلی

سیساتمی خودکفاا و متکای بار اقتصااد معیشاتی داشاتند. سااکنان  تقریباا  ،حاشیه مرز
و کردناد مثابه منبع عییم اقتصادی اساتفاده میروستاهای حاشیه مرز از هور )تا ب( به

باه کشات جاو و گنادم و باغاداری و یانی نیز که با مرز فاصاله داشاتند اغلا  روستای
روساتاهای حاشایه مارز و منااطق  پروری مشغول بودند. با شاروع جناگ تحمیلای،دام
ناچار آن منااطق را تارک یان باهگرفته و روساتای جوار، همگی در منطقه جنگی قرارهم

                                                           
 شوندگان بوده است.و به انتخاب خود مصاحبه غیرواقعیشده کار گرفتهههای بنام .1
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پراکناده شادند کاه اغلا  ایان  هاگفته و در روستاها و شهرهای دیگر استان یا اساتان
های اول جنگ در روستاهای اطاراف و نیاز حاشایه شاهر اهاواز یان بعد از سالروستای
بوم، نیاام خودکفاای اقتصاادی و شدند؛ یذا با مهاجرت روستاییان و ترک زیست ساکن

های فراوانی به منااطق معیشتی آنان از هم پاشید و با استقرار در حاشیه شهرها، خسارت
های محیط جدید موج  شد تا برخای از یادشده وارد آمد. فقدان آمادگی پذیرش نقش

ی روی آورده و برخی دیگر در نوعی آشافتگی و آنان به مشاغل کاهب و حتی غیرقانون
هاای ای کاه ضامن حفاظ برخای ویژگیگوناهبه ؛عدم انسجام اجتماعی گرفتار شاوند

باا  ،های محیط جدید شدند و درنتیجهها و سنتفرهنگی خود، مجبور به پذیرش ارزش
 پذیری مجدد، بخشی از هویت قبلی خود را از دسات دادناد. دری نوعی فرهنگتجربه

هویت اجتماعی جدید فرهنگ دوگانه با هنجارهای متفاوت و بعضا  متضاد و متعاار  
هویت این افراد در شرایط محیط جدید گرفتار تغییرات متعادد  ،بروز کرده بود؛ بنابراین

 فرهنگی و اجتماعی گردید.
بار سایه ر یم بعث عراق و ناکامی آن از تجزیه خوزستان، عالوهتحمیل جنگ هشت

های مختلاف تحو ت عییمی در حوزه ،های مناطق یادشدههای مادی و خرابیخسارت
باه وجاود آورد. شارایط پاس از  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در این منااطق

، «هااای توییاادیاقتصااادی نبااودن فعاییت»، «تااورم بااا »جنااگ در خوزسااتان ازجملااه 
رشااد »، «از روسااتا بااه شااهر جایی جمعیااتجابااه»، «ازحااد دویااتگری بیشتصاادی»

های شاغلی فرصت نبود»و « های غیر مویدگری و فعاییتافزایش واسطه»، «نشینیحاشیه
هاا و های اجتمااعی و ایجااد زمیناه فعاییات گروه باعث بروز ناهنجاری« به حد نیاز

واوبااش شاهری و بانادهای باندهای قاچاق ماواد مخادر و سارقت و شارارت و اراهل
زدگاان زده گردید که با خاتمه جنگ تحمیلی و بازگشت جنگمناطق جنگمنکراتی در 

بر دوش مردم عارب  های دوران سازندگیت و نابسامانیبه خانه و کاشانه خود، مشکال
گرای نخبگاان قاومبرخی استان فشار مضاعفی وارد نمود و با تغییر ایدئویو ی مبارزاتی 

بری عربستان سعودی )که تا قبال عرب خوزستان تحت حمایت کشورهای سلفی به ره
مذه  خوزساتان نباود( و پیوناد گرای شایعههای قوماز این حاضر به حمایت از عرب

بااه ساالفیت تکفیااری منجرگری و طلبی بااا وهااابیگرایی و تجزیااههااای قااومگرایش
طل  عرب خوزستان از تشایع باه گرا و تجزیهگیری فرایند تغییر مذه  افراد قومشکل

 .(22: 1391)هاشمی نژاد، ید وهابیت گرد
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فردی به نام سید عبد نزاری اویین گروه تکفیاری در  70و اوایل دهه  60اواخر دهه 
های فکاری و هساته ،و متا ار از آن تشاکیل دادخوزستان را در مناطق روستایی اهاواز 

نشین به وجود آمد و جریان جدیدی به ناام فرهنگی متعددی در روستاهای مناطق عرب
طلبی و های تجزیهدر حوزه مطایعاه (.24: 1391)هاشمی نژاد، شکل گرفت « ایسنی حرکه»

توجهی از ساب  شاده تعاداد قابالی اوییاه تغییر مذه  در هسته گری نشان دادسلفی
طل  عرب خوزستان، اعتقادات شیعی خود را کنار گذاشته و باا گرا و تجزیهعناصر قوم

اهال »، «لمانمسا»را وهاابی معرفای کنناد از وا ه گرایش به وهابیت، بدون اینکه خود 
، ناه یا  ایان از استفاده نمایند. به این معنی که آنان پیش «مقلدغیر»و « موحد»، «سنت

مراسام  ماورد د شابهات برخای ایجاادها باا اند. آنبلکه ی  مشرک بوده مسلمان شیعه
، و در ماواردیهای کاالن قاومی و صارف بودجاه و ماذهبی اختالفات بر شیعی، ت کید

 اقتصاادی، ازنیار آن مردم که مناطقی و روستاها در نقدی صورتپرداخت وجوه مایی به

های تبلیغی خود را به شاکل مخفای دارند فعاییت قرار پایینی سطح در مذهبی و فرهنگی
 .(1400)مصاحبه با محرابی، اند و محفلی گسترش داده

های معناوی ازجملاه قطاع هزیناهساوی جامعاه و تحمیال طرد شادن ازنگرانی از 
هاای آناان در میاان یافتگاان و خانوادههای اجتماعی و یا برخورد امنیتی با گرایشپیوند

شدگان، سب  عدم ارائه تحلیال دقیاق از وضاعیت موجاود وهابیات و نسل اول وهابی
و آماار دقیاق و رسامی از میازان گارایش باه  است سلفیت تکفیری در خوزستان شده

اغتشاشاات و اماا پاس از اند وجود ندارد؛ تعداد افرادی که تغییر مذه  دادهوهابیت و 
رئایس دفتار  ،، باه بهاناه انتشاار ناماه منتسا  باه ابطحای1384های فروردین ناآرامی
در آساتانه  - خصاوص تغییار بافات جمعیتای منااطق یادشاده، درجمهور وقاترئیس

طل  از آن باه جریان تجزیه هشتادمین سایگرد دستگیری شیخ خزعل توسط رضاشاه که
روناد ساازد و پدیاده موصاوف در جامعاه رم نمایاان می - کنادانتفاضه میسان یاد می

 را گیری ایان پدیاده از ابتادا تااکنونافزایشی رخدادهای تروریستی و جهش تصااعدی شاکل
ت ایر تبلیغات تفکارات وهاابی دسات باه تحتافراد تغییر مذه  یافته دهد که نشان می

اقدامات تروریستی و خرابکارانه متعددی در خوزستان زده و نیام سیاسی کشاور را باا 
 اند.رو نمودههای متقاطع، چندوجهی و پیچیده روبپدیده

نمود عینی و آشکار این فرایناد، دشامنی عملای فارد باا تفکارات گذشاته خاود و 
حاد شاده و ساپس آیود، موزعم خود با ترک اعتقادات شرکمعتقدین به آن است که به

عنوان جنود اهلل متعال، توفیق کشاتن شایعیان و مباارزه باا حکومات طااغوت، یعنای به
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ازاین نه ی  مسلمان شیعه، بلکه اند؛ یعنی آنان پیشکرده جمهوری اسالمی ایران را پیدا
از تعداد عناصر شیعه تغییر ماذه  داده نماود  1384تا قبل از سال  .اندی  مشرک بوده

تبلیف وهابیت چندان آشکار نبوده و موضوع گارایش ، است نشده شکاری ابتعینی و آ
و روند تغییر مذه  به شکل فردی و از میاان عناصار به وهابیت در جامعه علنی نشده 

در  ماذهبی و فرهنگای اقتصادی، ازنیر برخوردارمناطق کم و روستاها در بیشترقومی و 
 .گیری بودحال شکل

ای جریاان سالفیت های مااهوارهای شابکهحمایت رساانه»و « تبلیف چهره به چهره»
گرایش به وهابیت را در ایان مقطاع وارد مرحلاه جدیادی « وابسته به عربستان سعودی

 خاود هایاندیشاه تبلیاف باه مراسم شیعی درمورد شبهات برخی با ایجاد وهابیوننمود. 
مبلغاان وهاابی  .داشتند بسیاری ت کید قومی و مذهبی اختالفات بر ویژهبه ختند وپردامی
 صاورتبه، و در ماواردی کردهصرف  را کالنی هایبودجه اهداف خود به رسیدن برای
ایجاد افتراق ماذهبی میاان بر  که این امر ندردکمی پول توزیع خوزستان مردم بین نقدی
افاراد شااخص ود. با مبتنایهای شیعه خوزستان با نیام شیعی جمهوری اساالمی عرب

ساز هویتی و تعمیق های غیریتطل  پس از تغییر مذه  بر تقویت انگارهجریان تجزیه
یافته، های تبعایض ساازمانشکاف با حاکمیت هیل پمپا  اخبار منفی در قای  کلیادوا ه

هاا و نشاین، محدودساازی عربعدم آزادی مذهبی، محرومیت تعمادی منااطق عارب
 ایران تمرکز نموده بودند.تضییع حقوق آنان در 

 
 های تغيير مذهب در خوزستانها و پيشرانعلل، زمينه

 ساز(علل )شرایط علی و سبب -1

نشاده و اجارای شده، مطایبات سیاسی و اقتصادی تا مینهای اجتماعی انباشتنارضایتی
نشاین مدیران ناموفق در مناطق عرببرخی کارگیری و بهناموفق طرح توسعه خوزستان 

عنوان یا  ایاده بارای اباراز در دسترس باودن ایگاوی تکفیاری باه و سواز ی استان 
طل  برای پیدا کردن مخایفت و نارضایتی علیه جمهوری اسالمی و تمایل عناصر تجزیه

منطقه به رهبری عربستان ید کشورهای سنی گرایانه مورد ت یبخش افراطهویتایگوهای 
اصلی و اساسای تغییار ماذه  در خوزساتان اسات کاه سوی دیگر، از علل سعودی از

 اند از:طور خالصه عبارتبه
به دییل وجود امکان مقایسه میازان برخاورداری  :و اجتماعی اقتصادیهای محرومیت -

محرومیت نسبی و احساس محرومیت از قابلیت  ،فارسمردم کشورهای حوزه خلیج
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همساز و بیگانه در میان قوم عارب طلبی و تفکرات نابیشتری برای گرایش به تجزیه
 .(1399)مصاحبه با شفیعی، برخوردار است 

های از مصاادیق تبعایض قاومیتی، عادم امکاان تصادی مسائوییت :احساس تبعیض -
، صرفا  به دییال قومیتشاان است که در عین شایستگی هابا ی استان توسط عربرده
هاا های نانوشته و خودساخته برخی افراد، از اعطای مسئوییت باه آناساس رویهو بر

 .(1400)مصاحبه با مجدمی، خودداری شده است 
بات های هویتی مشاترک همانناد قراگیری از برخی مؤیفهبهره با :رقابت ایدئویو ی  -

هااا و و تعصاابات قااومی و برخاای محرومیت زبااانی و برخاای اشااتراکات فرهنگاای
نشاین های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موجود در مناطق عاربامانینابس

شدگان به دنباال ایفاای وهابی ،های پس از جنگکشور ازجمله فقر، بیکاری، خرابی
هادف  نقش در تحو ت هویت قومی و مذهبی مردم شیعه عرب استان برآمده و باا

واز باه برسااخت هویات اصطالح کشاور عربای ا حاتجزیه خوزستان و ت سیس به
باشاند. در قباال متعار  و متمایز با هویت ملی اسالمی ایرانی در حاال تاالش می

طل  عرب خوزستان ها، جریان تجزیهای سعودیهای سیاسی، مایی و رسانهحمایت
وطناان عارب خوزساتان نیز متعهد به تشدید هویت قومی و تغییر هویت مذهبی هم

شاهریور  31ت تروریستی همچاون حملاه باه مراسام ر ه در شده و با انجام اقداما
 (1).باشنددر اهواز به دنبال تحقق اهداف مدنیر می 1397

 (2).میقو داشتن تعلقات -

 ها )شرایط بسترساز(زمينه -2
یافتاه باه محیط نامساعد خانواده، ت ایرپذیری از دوساتان گارایش ،بر علل یادشدهعالوه

های فعال در فضاای مجاازی، ای و گروههای ماهوارهت ایرپذیری از شبکه ،مسائل قومی
 از نشاینیاحساس طردشدگی و عدم پذیرش و استفاده ابزاری از قومیت عرب و حاشیه

)مصااحبه ساز نفوه، رشد و گسترش وهابیت در مناطق مذکور بوده است بسترهای سب 
 .(1399با شفیعی، 

 گر(مداخلهها )شرایط پيشران-3
ساهویت خاروج غیرقاانونی از ، (1400مصاحبه باا محرابای، )دسترسی آسان به سالح جنگی 

رغم علایخاأل حقاوقی و عادم بازدارنادگی قاوانین  ،(1400 )مصااحبه باا حزبااوی، (3)مرز
تحقیر و برخوردهای قهری چندین سال گذشته با عناصر محوری و اصلی مبلف وهابیت، 

ضعف آشنایی و تسلط باه زباان های غیرقانونی اعتراضی، گرایش به روش ،(4)تنفر قومی
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 (6)های موجاودیحوزه قومیت عارب باا ت کیاد و نارساایعربستان در  اهتمام ،(5)فارسی
و  ناکارآمادیو  (7)و تسهیل شارایط پناهنادگی خارجی حمایت، (1399)مصاحبه با شفیعی، 

روحانیون که با هجمه تبلیغاتی وهابیون در ایان ازجمله )ناتوانی مراجع ت ایرگذار سنتی 
های تغییر مذه  در خوزستان با مداخلاه عنوان پیشرانبه (8)(مناطق نامتناس  بوده است

 .در این فرایند، اجرای راهبردها را تسهیل و تسریع نموده است
 

 مذهب در خوزستان رييتغ یها )راهبردها(یاستراتژ

تماایزات قاومی برآماده تاا ساازی های هیل باه دنباال برجستهافراد وهابی با استراتژی
 .ملی را تضعیف نمایند هویتاجتماعی و  انسجام
بایاد »گان بر ضرورت دعوت و تبلیاف و اینکاه دشهمه مصاحبه :دعوت و تبلیف -1

های جاذب در آماوزش شایوهاند. ت کیاد داشاته« همه را به دین درسات هادایت کارد
های گیاری از شارایط و نارضاایتیای و دوساتانه باا بهرهاجتماعات خاانوادگی، طایفاه

هاای سانی کاودک و نوجاوان و دختاران، باا سازی ویاژه ردههستهموجود اقتصادی تا 
ح در حاال های آموزشی روخوانی، قرائت و حفظ قارآن و عربای فصایبرگزاری کالس

ایان  .(1400)مصاحبه با بااقر، شودشده در زندان را نیز شامل میوهابی انجام بوده و افراد
 .(9)اقدام با اویویت جذب از میان نخبگان بومی و محلی در دستور کار قرار دارد

رساد باه نیار مای :ابااتی، آشاوب و درگیاری مسالحانهسازی و ایجاد بیناامن -2
گرایاان باا توجاه باه روحیاه قومکاربست عامل خشاونت بارای تحریا  احساساات 

جویی در بین عشایر و مرزداران عارب اساتان از راهبردهاای وهاابیجنگاوری و ستیزه
 (10).شدگان در استان باشد

گری بارای های وهابیش ارتباطات فردی و گروهی با کانونرسازی و گستشبکه -3
 (11).جل  حمایت

زباان مشاترک و  انکار یازوم وجاود یا  :فرهنگی نمادها و ابزارهایاز  استفاده -4
شده با هدف سوءاساتفاده های افراد وهابیمطایبه آموزش به زبان مادری از دیگر فعاییت

بر ترویج زبان و ادب قاومی عالوه واز احساسات شهروندان و ایقای واگرایی هویتی است 
ان اسات، بارای بیاان های ادبی مردم عرب خوزساتکه گفتمان رایج فعاییت ،اغل  از زبان شعر

گرا کاه ساابقه برخای شاعرای قاوم. (1400)مصاحبه با دبیری،  برندهای خود بهره میخواسته
ها و سارودن اشاعاری خوانیسرایی برای خاندان آل سعود را نیز دارند، با حضور در فاتحهشعر

...، با زبان شاعر احساساات قاومی و« حق من»، «دشمن»، «غاص »ی چون هایبا استفاده از وا ه
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پوشایدن چفیاه قرماز کاه نمااد  .(1399مصااحبه باا ناادر، )کنند مخاطبان خود را تحری  می
نشاین خوزساتان های سعودی در منطقه است نیز مورد ت کید این افراد در منااطق عاربوهابی
تراضای هماواره بخش و اععنوان یا  نمااد هویاتدرج پرچم جعلی ا حواز نیز به .(12)است

 مورد ت کید است و بخشی از سیاست ضدملی این جریان است.

 .سازیتحریف تاریخ برای هویت -5
فرهنگی باه دنباال پررناگ کاردن  هایفعاییت قای  پیروان وهابیت در خوزستان در

 هایبرای فعاییت را فضا نگاری،تاریخ نام به کنندمی زبانی بوده و تالش و قومی تمایزات

 و خوزساتان ایرانای هویات تحریف بر متمرکز بیشتر هااین تالش .نمایند ضدملی فراهم
 اسات. آناان عربی سرزمینی خوزستان شود داده آن است تا نشان برای عربی هویت خلق

های کشاورهای حاشایه تری که شامل هویت عربهویت عربی خود را هیل هویت بزرگ
اناد و هماین کنند که با هویت ایرانی بیگانهایقا میفارس است تعریف کرده و چنین خلیج

ضمن ت کیاد  ایوطن ا حوازیهمجله خواهی آنان را به دنبال دارد. طلبی و استقاللامر تجزیه
اصاطالح بر عربی و مستقل بودن ا حواز با بیان برخی مشکالت اجتماعی به کسانی که به

شده  اند اهداداده من ایرانی فارس ازدستجان خود را به خاطر مردم اهواز و در مقابل دش
 .(14: 2019، ایوطن ا حوازیه)است 

 
 پيامدهای گرایش به وهابيت در خوزستان

زمان، موضوع گسترش وهابیت در میان برخی از مردم عرب استان خوزساتان، ابعااد  مروربه
تارین پیامادهای مهمتر نماوده اسات. و پیامدهای متعددی یافته و تحلیل موضوع را پیچیاده

 چنین بیان نمود:توان ایننشین خوزستان را میگرایش به وهابیت در مناطق عرب
 تشدید شكاف قومی -1
هاای عارب و ممانعات از فعاییات دخترانشاان در تالش برای ایجاد ترس در خانواده»

هاای بسایجی، حاوزوی و ت کید بار عادم اعتمااد خانواده»و  «های علمیهبسیج و حوزه
دو رویکارد افاراد « هاآنهای عرب از وصلت با همراه با نیام و بر حذر داشتن خانواده

با گروهی ترسایم پارچم » شده برای تشدید شکاف قومی در استان خوزستان است.وهابی
هاای باه پایگااه بسایج و کاروان بر روی دیوار منازل و مدارس، شعارنویسی، تهدیاد و حملاه

 .(1399)مصاحبه با ناجی،  «راهیان نور را در دستور کار داشتیم
 هویت مذهبی« غيرسازی» -2

های خود های آموزشی با پوشش آموزش قرآن، جذب خانوادهتشکیل جلسات و کالس
تهیه و توزیع محصاو ت کرده، گذاری بر جوانان عرب تحصیلسرمایهبه تفکر تکفیری، 
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فرهنگی وهابیت، برگزاری نمازهای جماعت، جمعه، عید قربان، عید فطر و تاراویح باه 
هااا، فعاییاات تبلیغاای گسااترده در فضااای مجااازی علیااه مااذه  تشاایع، سااب  وهابی

گیری با عناصر و علمای اهل سنت رسمی کشور و عناصار وهاابی در شاهرهای ارتباط
ی سعودی در فضای مجازی و... ی غیرحضوری با علمای وهابگیرمختلف استان، ارتباط

کدام از مذه  اهال های این جریان با هیچبه تمایل آنان به وهابیت شده و فعاییتمنجر
شدگان در خوزستان تقریبا  هایچ شاناختی از ماذاه  اربعاه سنت مرتبط نبوده و وهابی

ها در منااطق دیگار ه با سایر گروههای چندنفرتشکیل گروه آنان با ،همچنین (13).ندارند
 (14).نمایندهای یکدیگر مشارکت میکنند و در برنامهارتباط برقرار می

 جهادی و گسترش اقدامات تروریستی -افزایش عناصر سلفی -3
مهاجرت و خروج از کشور و کس  پناهنادگی سیاسای شدگان به افزایش تمایل وهابی

ها، افازایش دسترسایگیری ی  زندگی دینای باه دنباال از کشورهای عربی برای شکل
افزایش تعداد عناصر  برای مبارزه، های تکفیریهای افراد و مجموعهها و مهارتآموزش

 31لاه مسالحانه تکفیری آماده اجرای اقدامات تروریستی به تقلید از داعش همچون حم
باه افازایش ز شاهروندان خوزساتانی منجرنفار ا 26و به شهادت رسااندن  97شهریور 

گونه علیاه کفاار )ماردم شایعه ایاران( در اقدامی سلفیاقدامات تروریستی خواهد شد. 
های جهادی خود، شیعیان را تکفیر نموده و اهل سنت را به نبارد اعالم جهاد و در بیانیه

ده و وعده جنگ و خونریزی فای سابیل اهلل خواهناد داد کاه ایان امار با ایشان فراخوان
جهادی و اقادامات تروریساتی در  -فزایش عناصر سلفیناپذیری ازجمله اتبعات جبران

 (15).پی خواهد داشت

 اصطالح كشور االحوازتجزیه خوزستان و استقالل به -4
شاود کاه افاراد می در تحلیل ایگوی فرایند گرایش به وهابیات در خوزساتان مشاخص

عنوان بساتر اوییاه گرا نارضایتی از وضع موجود را در میان ماردم عارب اساتان باهقوم
ی مباارزه نارم و ساخت مورداساتفاده قارار داده تاا باا طلبی در دو حوزهترویج تجزیه

ای گوناهطلبی را هموار نمایند. بهبرساخت هویت قومی و مذهبی جدید درنهایت تجزیه
رم عده قلیلی از افراد بدون تغییر هویات ماذهبی خاویش باه دنباال تحقاق که در فاز ن

طلبی برآمااده و برخاای نیااز بااا فااراهم شاادن بسااتر تجزیااه ،هویاات قااومی و درنهایاات
گرفتاه  طلبانه قرارت ایر ایقائات تجزیههای مادی و غیرمادی جریان وهابیت تحتحمایت

در این مسیر گاام بردارناد. در فااز  و با تغییر هویت مذهبی خویش از تشیع به وهابیت
اصاطالح مبارزه مسلحانه نیز تغییر مذه  برای تسریع در فرایند تجزیاه خوزساتان و به

کس  استقالل ا حواز صورت پذیرفته و با اعتقاد به مبارزه مسلحانه و انجاام اقادامات 
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تصاویر گردد کاه در نماودار هیال باه طلبی دنبال میتروریستی به سب  داعش، تجزیه
 کشیده شده است.

 
 فرایند گرایش به وهابیت در خوزستان :1تصویر شماره 

 
ای، دیپلماتی ، اقدامات سیاسی و فرهنگی و اقدامات نیامی به هار با اقدامات رسانه
هادف تجزیاه خوزساتان و  تغییر مذه  و گرایش به وهابیت باا ،شیوه و وسیله ممکن

شود تا باا برسااخت هویات قاومی و دنبال میاصطالح کس  استقالل کشور ا حواز به
عنوان عارب وهاابی اهاوازی در مقابال مذهبی متفاوت و متمایز قوم عرب خوزستان به

ایان امار تساهیل و هماوار « ساازیغیر»و  «دگار»عنوان هویت هویت ایرانی اسالمی به
 گیرد:حرکت در این فرایند در چهار  یه و به ترتی  هیل شکل میگردد. 
گرایان ناراضی از وضع نامساعد سیاسی، اجتمااعی و اقتصاادی موجاود در : قوماول یه 

ای وابساته باه های مااهوارهنشین عرب استان، مت ار از اطرافیان خاود و شابکهمناطق حاشیه
و نسبت به حقانیت و برتری تشیع در مقابال اهال سانت « دچار شبهه شده»جریان وهابیت 

 د.ندرگیر نمایافراد را شش ماه تا سه سال ممکن است مانی تردید یافته و در ی  بازه ز
نمایناد کاه نموده و صرفا  تجاهر می فعاییتها، انفرادی «تغییر مذه  داده»:  یه دوم

نجاماد و افاراد در ساطح اه تا ی  سال ممکن است به طول بیسه ماز این مرحله گاهی 
 هویت ایرانی اسالمی بپردازند. دوم هرم هویتی چند یه خودنمایانگر به رویگردانی از
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وهابیات در بیشترین تعداد در بدناه اصالی جریاان  ها«تبلیغی –تکفیری »:  یه سوم
و با رویکرد تبلیغی به دنبال جذب و دعوت دیگران به ماذه   آیندحساب میاستان به

افراد در این سطح معمو   از شش مااه تاا دو ساال باه تثبیات هویات  اند.جدید برآمده
 پردازند.جدید قومی و مذهبی خود می

دارای افکار تکفیری باا رویکارد سالفیت جهاادی  ها«تکفیری جهادی»:  یه چهارم
عنوان مفتای با داعش بیعت نماوده و باه« اعتقاد به هجرت»و « اعتقاد به جهاد»بوده و با 

های وهابی و رابط اعزام افاراد تکفیاری باه یبان مایی و تسلیحاتی از گروه)شرعی(، پشت
عنوان آخارین مرحلاه از هویات نمایند. توقف در این سطح بهخارج از کشور عمل می

 ای خودنمایانگر، از دو تا چهار سال ممکن است طول بکشد.چند یه
 

 گيرینتيجه

استان و درصد مردم عرب ایران ارائه نشده گونه که آمار دقیقی از ترکی  جمعیتی همان
شده در استان خوزستان نیز وجاود و موجود نیست، برآورد دقیقی از آمار شیعیان وهابی

از کاارگران سااده تاا معلماان آماوزش و جامعه آمااری )اگرچه با توجه به تنوع  .ندارد
حاوزه فرهنگای و ، از فعاا ن کردگانساواد تاا تحصایلسواد و کمپرورش، از افراد بی

آنچاه ، و نیز عشایر عرب خوزساتان( اجتماعی تا بازاریان، از دختران تا پدران و مادران
قاومی )گارایش باه مسلم است تلفیق هویت مذهبی )گارایش باه وهابیات( و هویات 

یافتگان به وهابیت و نگرش تکفیاری در منااطق به رشد تعداد گرایشطلبی( منجرتجزیه
 ست.نشین استان شده اعرب

طلبی باا گرایی و تجزیاهضرورت برساخت مفاهیم جدید و کشف روابط باین قاوم
گری در میان برخی از مردم عرب استان با توجه به خاص بودن استان خوزساتان وهابی

اماا باه دییال نباود  ؛شدو متفاوت بودن شرایط قومی و مذهبی حاکم بر آن احساس می
شاده در هابیت و تعداد شایعیان عارب وهاابیآمار دقیق و رسمی از میزان گرایش به و

یافتگان به دییل سارزنش بساتگان، کاری برخی از گرایشتر از آن پنهانخوزستان و مهم
هایشاان و یازوم دوستان و یا برخورد نیام جمهوری اساالمی باا آناان و یاا باا خانواده

کافی داد تا باا انگیزه  انکارگیری برخی مالحیات سیاسی و امنیتی به محققرعایت و به
شاده و دارای تفکارات نفر از افراد تغییار ماذه  یافتاه و وهاابی 34مصاحبه عمیق با 
نیر خأل نیاری موجاود را برطارف نفر از خبرگان مطلع و صاح  6تبلیغی و سلفی و 

که مشاخص گردیاد  ی از مردم عرب استان تبیین نمایدبرخسازد و فرایند وهابی شدن 
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بیت پس از جنگ تحمیلی در چهاار ساطح ایان افاراد را درگیار گرایی و وهاپیوند قوم
 نموده است.

گرایان ناراضی از وضع نامساعد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کاه قوم ،در سطح اول
و « دچار شابهه شاده»ای وابسته به جریان وهابیت های ماهوارهمت ار از اطرافیان و شبکه

 ،و در سطح دومبودند هل سنت تردید یافته نسبت به حقانیت و برتری تشیع در مقابل ا
و با تجاهر و انجام اعماال عباادی باه « تغییر مذه  یافته»پس از مدتی فعاییت انفرادی 

و با رویکرد تبلیغای باه اسالمی پرداخته  -به رویگردانی از هویت ایرانیها سب  وهابی
وارد فااز  ،در ساطح ساومآیناد. دنبال جذب و دعوت دیگران باه ماذه  جدیاد برمی

شده که بیشترین تعداد در بدنه اصلی جریاان وهابیات در اساتان در « تبلیغی –تکفیری»
به تثبیت هویت جدید قاومی و ماذهبی خاود باشند و در این مرحله آنان این سطح می

تکفیاری »عنوان باه« اعتقاد باه هجارت»و « اعتقاد به جهاد»با پردازند. برخی از آنان می
با داعش بیعت نماوده و دارای افکار تکفیری با رویکرد سلفیت جهادی بوده و  «جهادی

خاأل نیاری « نمایاانگرای خودهویات چند یاه»رند. مفهوم گیدر سطح چهارم قرار می
اساالمی را -سازی مغایر با هویت ایرانایموجود را برطرف ساخته و درک فرایند هویت

سطوح مختلف هویتی در میان  روشنیه بهچراک است؛ در میان جامعه هدف آسان نموده
دهاد کاه چگوناه یا  عنصار یافتگان به وهابیت را مشخص ساخته و نشان میگرایش

 ،گاردد؛ بناابراینگرای ناراضی از وضع موجود باه یا  سالفی جهاادی تبادیل میقوم
اصاطالح توان مدعی شد که این مفهوم توانایی تبیاین تجزیاه خوزساتان و کسا  بهمی

آل  شده در بساتر نامسااعد داخلای و حمایاتل اهواز توسط عناصر قومی وهابیاستقال
 سعود برای برساخت این هویت را دارد.

 
 پيشنهادهای اجرایی

گرایان وهاابی، تجزیاه خوزساتان و زیار ساؤال باردن ی قومبا توجه به اینکه هدف غای
اقادامات دیپلماتیا  در تمامیت ارضی کشور با استفاده از ابزارهای گونااگون ازجملاه 

ای، اقدامات فرهنگی و اجتماعی و اقدامات نیامی است؛ ایملل، اقدامات رسانهسطح بین
ها و فرصات یز توسعه و توزیع متوازنپیش از هر چ وضعیتبرای عبور از این  ،بنابراین

زمان، بدون فوت وقت و باا ادای طور همامکانات و اروت ملی بین مناطق هدف باید به
نیافته خوزستان دنبال شود. یذا ضمن پرهیز از رویکارد توسعه زده ودین به مناطق جنگ
نشین استان و انتساب مطایبات شهروندی به مطایبات قاومی، رفاع امنیتی به مناطق عرب
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 احسااس»و « احسااس محرومیات»باه رفاع کاه منجر« تبعیض»و « محرومیت»مان زهم
های اجرایی دویت خواهد باود کاه در ایان سیاست، شرط موفقیت شد خواهد« تبعیض

طل  و وهابیت سلفی جهاادی مقادور و میسار صورت جذب نیرو برای جریان تجزیه
 نخواهد شد.

 
 
 

 هایادداشت
  یاها از نحوه دفاع کردن من از اعتقادات اهال سانت و تخرآن»عثمان اظهار داشته است:  -1
اساتفاده  یها مالقات کنم تاا باراخوششان آمده بود و از من خواستند تا در امارات با آن عیتش
 .(1399)مصاحبه با عثمان، « ها صحبت کنندو بهتر از من در برنامه شتریب

یعلل وهااب حیدر تشر تیبه وهاب شیخود قبل از گرا یقوم شیابووسام با اشاره به گرا -2
 یعربا یاز دوستانم در یجناه ایوفااقگ گاروه قاوم یریرپذیبا ت ا»خود اظهار داشته است:  شدن

از حقاوق ماردم عارب از  یخوزستان] به دنبال برخا نینشفعال در دهه هشتاد در مناطق عرب
تفکارات  یسابقا  دارا: »کندیهم اضافه م دری. ابوجو(1399با ابووسام،  به)مصاح «میحکومت بود

را آشکار  نیشده و ا نینیام بدبنسبت به  امیدر مواضع اعتقاد رییبوده یکن با تغ یو عرب یقوم
 دیاخوزساتان با هیاتجز»افازوده اسات:  زیا. عاشور ن(1400 در،ی)مصاحبه با ابوجو «کنمیم فیتبل
 می( قصاد داشات84 نیفارورد ی)ناآرام سانیشود. در سایگرد انتفاضه م یریگیپ یصورت جدبه

 .(1400)مصاحبه با عاشور،  «میشد ریکه دستگ میمسلحانه پاسگاه را تصرف کن یریبا درگ
 ایا یعربا یاز خروج از کشور و اقامات در کشاورها یراحتشوندگان بهاز مصاحبه یاریبس -3
موضوع اظهاار داشاته اسات:  نیبا اشاره به ا یکه حزباو گفتندیسخن م ییاروپا یاز کشورها یبرخ
 زیان یاز افراد فعال ا حاواز یکیاقدام کردم و از  هیدر سور یخروج از کشور و اخذ پناهندگ یبرا»
 .«میاقامتم در امارات را فراهم کند تا بتوانم از آنجا به دانمارک سفر نما نهیکردم زم خواستدر

در  ضاابطهیبا یهاو اساتخدام ینامناس  و سوءاستفاده از امکاناات دویتا یبرخوردها -4
و بعضاا   هاایاز اقوام در خوزستان ازجمله دزفاوی یبرخ یو گروه یافهیاز مقاصد طا تیحما
شده و باه  ضیاحساس تبع دیاستان منجربه تشد یهابه عرب ریو نگاه همراه با تحق هایاریبخت

 دهیاگرد لیتبد یواکنش جبر  یعنوان قوم به نیا یدر بدنه اجتماع انهیواگرا یهاتیمنش  فعای
 ،یاسایشاخص س یهااز نخبگان و چهره یمدارانه بخشقوم یاظهارنیرها گر،ید یت؛ ازسواس

 مؤار است. زیموجود ن یهاو... در دامن زدن به چایش یمذهب
و زبان  یمل تیعنوان تقابل با هوبه ،یبه تکلم به زبان فارس لیعدم تسلط و تما لیبه دی -5
شاوندگان از مصاحبه کادامچیباوده و ه یقاوم تیهو یرسازیغ دیکشور، در حال بازتوی یرسم
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درک همد نه و تفهم بهتر باه  یها برامصاحبه ینبوده و تمام یحاضر به مصاحبه به زبان فارس
 است. رفتهیپذ صورت یزبان عرب
 یقوم یهاآشوب جادیجهت ا یگذارهیسرما»به  یشدگان اشاراتاکثر مصاحبه اناتیدر ب -6

 وم،یجاذب شا یتاالش بارا»و  «هاایتیو نارضا یدر حوزه اقتصاد ژهیودر استان خوزستان به
توساط  «یاسالم یتر نمودن بستر مخایفت با جمهورگسترده یو بزرگان قوم عرب برا نیمتنفذ

 .است هعربستان وجود داشت
بارادرم در هلناد توانساته باا »گویاد: در ایان خصاوص می شدگانابومسلم از مصاحبه -7
خاواهرم و  84های ا حاواز را پیگیاری کناد. در ساال ایشعبیه مطایبات بچههای ایمقاومه بچه

فرساتاد و او هام باه هاا میشوهرش هم به سوئد هجرت کردند. برادر دیگرم اخبار را برای آن
 .(1399)مصاحبه با ابومسلم، « ها ملحق شدهلند رفت و به بچه

مان : »داردیشاده اظهاار ما دیدچار ترد یعیکه نسبت به اعتقادات ش یمقماس از افراد -8
خاود را در مساجد و باه جماعات  یتمام نمازها با ی)ع( بودم و تقر تیبخادم اهل نیاز ا شیپ

باه  تواننادیچاون نما کانمیما زییکن در حال حاضر از مراجعه به مسجد پره نمودم؛یاقامه م
 .(1399اس، )مصاحبه با مقم« پاسخ بدهند عهیشده بر ضد مذه  ششبهات مطرح

 جاادیا یبارا کاهایاصناف، معلمان و سند تیاستفاده از ظرف»اظهار داشته است:  لیابونب -9
 .(1399 ل،ی)مصاحبه با ابونب« را به ما گفته بودند یتجمعات اعتراض

که در  ینیام نیماش  ی م،ینوبت برق شهر را قطع کرد نیچند: »داردیاظهار م دیابوز -10
بعاد هام از  م؛یسانگ پرتااب کارد یبه سمت کالنتر میکرد  یپارک کرده بود را تخر ابانیخ

از دوستان کشاته  یکیسپاه  یراندازیبه سمت سپاه که با ت میبر می. خواستمیها سرقت کردبان 
به همراه دوستان : »دیافزایم زی. ابوعثمان ن(1400د،ی)مصاحبه با ابوز« شدند یخمو چند نفر هم ز

)مصاحبه باا  «میکرد یایهبا هدف تهدید شهروندان حزب یصوت یهابم  یتعداد هیه تهاقدام ب
خصاوص  نیادر ا زیاخارج از کشور ن طل هیتجز یهامرتبط با گروه لی. ابونب(1399ابوعثمان، 

اهاواز  یهااارتش عرب لیو تشک یآموزش نیام یبه عربستان برا رویاعزام ن یبرا»گفته است: 
] را محاصاره کارد تاا رانیاا یاساالم یدشمن گجمهاور دی.... معتقدم که بامیداشت یزیربرنامه

 ل،یا)مصاحبه باا ابونب« رسانده شود ییبه برگشت و شعارمان به هر شهر و روستا میمجبورش کن
در  رد،یاهاا انجاام گتوسط عرب یاگر اغتشاش: »دیافزایم شدگانیابوه گری. جاسم از د(1399
بر سر  هایری. به نیر من شدت درگشومیم یوارد ساختمان فرماندار یلیها با تراز آن تیحما

و  میها را یگادمال کناو سر عجم میضربه بزن دیو با شودیم ادیمشکالت و احتما   هجوم ما ز
کارد. ماا  میتوقاف نخاواه گاریکامل و قطع دست دویت د یهمه ماست. در نابود یآرزو نیا

و  میو شهادت دار یروزیبه پ میو تصم میرا شروع کرد یدشمن فارس هیامروز جنگ آشکار عل
اهاواز مارگ را  ی. خداوند به برادرانمان در شاهرهامیشوینم میو تسل میگردیراه برنم نیاز ا
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زم ع دیببندند که اهواز را دویت خواهند کرد. با هدکرده است تا فرزندانمان ع یوطن وح یبرا
فاارس مجاوس را خاراب و  یهاادویات بت ماان،یو غض  و ا  یو با یه میخود را جزم کن

 .(1399)مصاحبه با جاسم،  «میوطنمان را از دست آنان آزاد کن
 یگاروه بارا یهاباا چناد نفار از بچاه»خصوص اظهار داشته است کاه  نیدر ا دیابووی -11
کشاور ازجملاه  یجناوب یهاهاا باه اساتانمالقات با اهل سنت و آشنا شادن باا آن ،یریگارتباط

در شاادگان  شدهی. حسون از افراد وهاب(1400 د،ی)مصاحبه با ابووی «میبندرعباس و بوشهر سفر کرد
باا علماا و  یرفاع شابهات ماذهب یاهال سانت بارا یبرا فیمذه  و تبل رییاز تغ سپ: »دیافزایم

 یهاادر کالس نکاهیکشور ارتباط گرفتم تا ا یجنوب یهادر استان یاهل سنت رسم فیجماعت تبل
 .(1399)مصاحبه با حسون، « کنم دایحضور مستمر و فعال پ یعنوان مربتوانستم به یغیتبل

قرمز و دشداشه کوتاه خاود  هیچف دنیپسرم با پوش: »دیافزایخصوص م نیتاتوره در ا -12
. آناان در نمادساازی (1400)مصاحبه باا تااتوره، « درآورده است یسعود یرا به شکل افراد سلف

متوسل شده و به دنباال تعریاف یا  هویات مساتقل از خاود از طریاق  یالهیخود به هر وس
باا دوساتانم »خصاوص گفتاه اسات:  نیادر ا لیمثال، ابونب عنواننمادهای مشخص هستند. به

 م،یتقو هیبا ته یسازو فرهنگ یخیطرح مباحث تار و با میایهالل را راه انداخت یمؤسسه فرهنگ
کاه در  میداشات یخوب تیو انتشار در سطح استان ظرف  یپوستر، برچس  با اهداف مدنیر حب

 یلیآماوزان در روز اول ساال تحصادانش دنیدشداشاه جهات پوشا 2000 هیته ریگیمؤسسه پ
 .(1399 ل،ی)مصاحبه با ابونب «میبود

 نیاد: »دیاافزایما عیاعاالم کاردن ماذه  تشا یبا انحراف شدهیاز افراد وهاب یارماش -13
اسات و از  یانحراف یمذهب عیو تش کنندیم انیوصال و صفا ب یهاهمان است که شبکه حیصح

اول محارم  یهاممانعت کردم و در ش  انیعیخانواده به سب  ش یاعضا یمذهب ضیانجام فرا
 نیمادر و خواهرم، از شرکت کردن آنان در مراسام اماام حسا دنیوشپ اهیاز س یریضمن جلوگ

)مصاحبه  «ختمیشده بود را دور ر که درب منزل فرستاده ینذر یممانعت به عمل آوردم و غذا
کاه  میرا بپرسات یناید دیاچارا ماا با»داشته است:  انیصراحت ببه زی. تاتوره ن(1400 ،یبا ارماش
 .(1400 ه،)مصاحبه با تاتور« باشد یساختگ
در  یسان یهااگروه ریدر جلساات ساا: »داردیمسائله اظهاار ما نیبا اشاره به ا دیسع خیش -14

 خی)مصااحبه باا شا« امحضور داشته یغیجلسات تبل یجذب و برگزار یمناطق مختلف شهر اهواز برا
باه دنباال »: دیاافزایما ناهیزم نیدر ا زیدر خوزستان ن شدهیوهاب انیعیاز ش گرید یکی. (1400 د،یسع
 .(1400 د،ی)مصاحبه با ابن ایس« ها هم همراه ما بشوندکه آن میها هستجذب خانم یبرا یسازنهیزم

کاه حکومات  میبااور هسات نیابرادران خود بر ا یبا همراه»سعد اظهار داشته است:  -15
جواد از  دی. س(1400)مصاحبه با سعد، « بشود لیاهواز تشک تیدر خوزستان با محور دیداعش با

 میراه بنداز یسوزآتش  یدر اهواز  میخواستیم: »داردیعرب خوزستان اظهار م شدگانیوهاب
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هاا را باد جلاوه ها مشرک هساتند و آنکه آن میکن فیتبل انیعیش هیکه باعث شورش بشود و عل
در  یاماارت اساالم جاادیو ا میداعش بفرست یو برا میرا انجام ده عتیب لمیو با ارسال ف میده

باا  میو عراق است را در اهاواز اجارا کنا هیکه در سور یعتیتابع خالفت باشد و شر دیاهواز با
پس از : »داردیاظهار م زین دیعبدایحم خی. ش(1400 دجواد،یبا سا مصاحبه)« که دارند یهمان قانون

نماودم. پاس از  عاتیب زیان یو بعد از او با ایبغاداد یبا ایقاعده با زرقاو یبعد از همکار یمدت
مااه گذرانادم و موفاق باه شارکت در چناد  6را به مدت  ینیام یتخصص یهاآموزش ه،یتزک
 .(1399 د،یبدایحمع خی)مصاحبه با ش« شدم اتیعمل
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  (؛ مصاحبه با تاتوره.16/2/1400)مهنی زاده، غالمرضا 

 ( ؛ مصاحبه با رسول عاشور.30/2/1400مهنی زاده، غالمرضا) 

 ( ؛ مصاحبه با حزباوی.1/3/1400مهنی زاده، غالمرضا) 

 ( ؛ مصاحبه با ابن ایسید.8/4/1400مهنی زاده، غالمرضا) 

 ( ؛ مصاحبه با سیدجواد.15/4/1400مصاحبه مهنی زاده، غالمرضا) 

  (؛ مصاحبه با عثمان.29/5/1400زاده، غالمرضا )مصاحبه مهنی 

 ( ؛ مصاحبه با سعد.31/5/1400مهنی زاده، غالمرضا) 

 ( ؛ مصاحبه با شیخ سعید.3/6/1400مهنی زاده، غالمرضا) 

 ( ؛ مصاحبه با ارماشی.13/6/1400مهنی زاده، غالمرضا) 

 ( ؛ مصاحبه با عبدایحکیم.1/7/1400مهنی زاده، غالمرضا) 

 (؛ مصاحبه با ناجی.17/7/1400المرضا )مهنی زاده، غ 
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