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  چكيده

 نام ،ابكشورهاي عربي با انتشار نقشه، مقاله و كت برخي از نويسندگان
 مدعي هستند ،خوزستان و شهرهاي اين استان ايران را به عربي تغيير داده

برخي از رهبران كشورهاي عربي نيز از .  عربي استيكه خوزستان سرزمين
در اين مقاله با مراجعه به متون كهن تاريخي نشان  .اند اين ادعا حمايت كرده

ن قسمت از سرزمين ايران  نام اي،دم تاريخ تا كنون داده شده كه از سپيده
مشعشعيان و از سپس . زمين بوده است  همواره بخشي از ايران،خوزستان

د به ايران به مذهب شيعه گرويده، و شده كه پس از ورسخن گفتهكعب  بني
 ، قرار گرفتهيتحت تأثير فرهنگ و تمدن ايرانآنان . ندتابعيت ايران را پذيرفت

ها نيز به دولت ايران  شيوخ آن. شتنددست از راهزني، غارت و كشتار بردا
بوده و از طرف دولت ايران به حكومت مناطقي كه در آن ساكن وفادار 

 .شدند منصوب مي ـ بخش كوچكي از خوزستانـ اند  بوده
  
  

، هويت كعب خوزستان، عثماني، صفويه، مشعشعيان، بني :ها كليدواژه
 .ايراني
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  همقدم
بسياري از سوي انگلستان، عثمـاني و بعـد از جنـگ            هاي    تالش،  از اواسط قرن نوزدهم   

جهاني اول از سوي برخي از كشورهاي عربـي بـراي تغييـر هويـت ايرانـي خوزسـتان                   
بـراي  » عربـستان «  اسـتفاده از نـام مجعـول   ،هـا   اين تالشة از جمل  ؛صورت گرفته است  

و برخـي از نويـسندگان      . استان بـه عربـي اسـت      اين  خوزستان و تغيير اسامي شهرهاي      
كنند كه خوزستان سرزميني عربي است و شيوخ عـرب          رهبران كشورهاي عربي ادعا مي    

كعـب از جانـب دولـت عثمـاني بـراي             از جمله مشعـشعيان و بنـي       ،ساكن اين سرزمين  
را » عربـستان  «1925 رضا شاه در سـال    ،ها  به ادعاي آن  بنا  . اند شده حكومت منصوب مي  

  .به خوزستان تغيير داده است نام آن را ها ايران نموده و بعدةضميم
نام اين قسمت از سرزمين ايران از ديرباز تا كنون          : شود ال مطرح مي  ؤدر اينجا دو س   

كعـب كـه در بخـش كـوچكي از خوزسـتان             آيا شيوخ مشعشعي يا بني    ؟  چه بوده است  
اند يا آن طور كـه برخـي از          شده  از جانب دولت ايران منصوب مي      ،اند كرده حكومت مي 
  گمارده شده بودند؟كنند از طرف دولت عثماني   عرب ادعا مينويسندگان
مـذهب بـوده و     از آنجا كـه شـيوخ مـذكور شـيعه     كه اين است مبني بر    مقاله   ةفرضي

انـد كـه جـزء       اند، خود را ايراني دانسته و ايـن بـاور را داشـته             جذب فرهنگ ايران شده   
هـا از جانـب دولـت     م، آن بر همين اساس ه،جدانشدني از سرزميني به نام ايران هستند     
  .اند شده ايران به حكومت خوزستان منصوب مي

 ،اين است كه با اسـتفاده از مـدارك تـاريخي و مـتقن             حاضر   ةمقالاز نگارش   هدف  
 مستند  يدم تاريخ تا امروز نشان دهد تا پاسخ        ايراني خوزستان را از سپيده     هويت هميشه 

مبني بر عربي بودن خوزستان      عربي   نويسندگان و دولتمردان برخي كشورهاي    ادعاي  به  
اقدامات برخي كشورهاي عربـي در      و  عناصر آن،     ابتدا هويت و   ،ظورنبراي اين م  . باشد

هاي جعلي براي تغيير هويت ايراني خوزستان         ها، مقاالت و كتاب     خصوص انتشار نقشه  
هـاي    نبـشته  واشكافي متون كهن تاريخي و جغرافيـايي و سـنگ         با  سپس  . شود  ميبحث  

 ، سال پيش تا كنـون    2500 از   ،اين قسمت از سرزمين ايران    حقيقي   نام   ،ران هخامنشي دو
هـاي كـشورهاي عربـي بـراي تغييـر هويـت ايرانـي                اسـتدالل  ،در ادامه . شود  آشكار مي 

هـا وضـعيت حكومـت مشعـشعيان و            ايـن اسـتدالل    بـراي رد  داده و   خوزستان توضيح   
هاي رهبـران     طلبي  يز مطالعه و بررسي جاه    بخش مقاله ن   پايان. شود  ميكعب بازخواني    بني

  .حزب بعث عراق در خوزستان است



 هويت ايراني خوزستان در گسترة تاريخ

  

 

75

   آنهويت و عناصر
هايي است كه از خـود         قوم يا ملت به پرسش     ، هر فرد  ةهويت، فرايند پاسخگويي آگاهان   

كه بوده؟ كجا بوده؟ چه بوده و چه هست؟ به عبارت ديگر متعلق بـه كـدام قـوم،                   : دارد
اش كجاست؟ داراي چه فرهنـگ و تمـدني           ميئاه اصلي و دا   ملت و نژاد است؟ خاستگ    
 ــ   تمدن جهاني داشته و امروزه صاحب چه جايگـاه سياسـي           ةبوده؟ چه نقشي در توسع    

 از هويت تاريخي او تا      برگرفتههاي   ارزشو   ؟اقتصادي و فرهنگي در نظام جهاني است      
  اهد بود؟ي جامعه كارساز خوگچه حد در تحقق اهداف اجتماعي، سياسي و فرهن

وامع انساني  ج از آنجا كه     .اي ثابت و تغييرناپذير نيست      هويت پديده كه  بديهي است   
 و تغييرات محيط طبيعي، و از سوي ديگر در ارتبـاط            وضاعم با ا  ئ و تعامل دا   ههدر مواج 

مستمر با جوامع ديگر هـستند، فراينـد ناشـي از تعامـل ايـن دو رونـد در طـول زمـان                       
يات قـومي، اجتمـاعي و ملـي جامعـه يـا بـه عبـارت ديگـر،                   نسبي خصوص  ةكنند تعيين
  .)20: 1377باوند، ( هاست  مشترك و به طور خالصه هويت جمعي آنيها  ويژگيةكنند بيان

اي از عناصـر     ي از انديشمندان علوم سياسي، اجتماعي و جغرافيا، عنصر ويـژه            شمار
سـرزمين و تـاريخ     «بـر    علـم جغرافيـا      ؛انـد    هويت ملي را اصل قـرار داده       ةدهند تشكيل
سـاختار سياسـي    «علوم سياسي بـر     و  » دين مشترك  زبان و « علوم اجتماعي بر     ،»مشترك

اي  كـه هويـت پديـده     است   روشن. ندنك   مدني تكيه مي   ةو جامع » مشترك، مليت و ملت   
 ماننـد هنرهـا و آداب و        ،ديگر عناصر فرهنگي مـشترك    و نيز    اين عناصر    ةمركب از هم  
  .سنن است

ن از نظر هويتي در طول تاريخ داراي بـستر فرهنگـي منـسجم و مـشتركي                 مردم ايرا 
ها، همـواره موجوديـت فرهنگـي خـود را پايـدار نگـه                با وجود فراز و نشيب     واند   بوده
 كه ايران فاقد قدرت متمركز بوده و حكام متعددي در جاي جاي             اوضاعيدر  . اند  داشته

اند كه جزء جدانـشدني   ر را باور داشتهكردند، همه اقوام اين ام     اين سرزمين حكومت مي   
  .هستند منسجم و تاريخي به نام ايران ياز فرهنگ

م مطـرح بـوده     اقواملت ما در طول تاريخ داراي بستر واحد ايراني است كه ماوراي             
زيستند، خود را وابسته و منتسب به اين بـستر            تمام اقوامي كه در اين سرزمين مي      . است

كـه از دوران باسـتان تـا بـه امـروز      ــ    هاي اين بستر فرهنگي همؤلف. دانستند  فرهنگي مي 
 مبتني بـر سـه عنـصر        ـ  استوابسته  پايدار مانده و رمز بقاي موجوديت ايران هم به آن           

  .باشد همزيستي فرهنگي، تساهل و سازگاري نژادي و زباني و در مقاطعي مذهبي مي
عنـصر  در مقـام    بـر تـشيع     ها    سياست محور ، صفويه ةسازي در دور   فرايند هويت  در
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در واقـع هـدف صـفويه از احيـاي          .  متمركز شد  بودن    ايراني ملي و عامل      اصلي وحدت 
تشيع، تقويت انسجام داخلي و وحدت سياسي كشور در مقابل دشمنان خارجي بود كه              

 دولـت صـفوي موفـق شـد پـس از            .)165: 1383ميرمحمـدي،   ( مذهب بودند   سني اغلب
 جغرافيـايي   ة را در حـوز    ياسانيان، دولت مركزي مقتـدر    گذشت هزار سال از سقوط س     

 مـذهب   ، ايـن  بر اسـاس  .  سال پايدار ماند   230 ه مدت مثل عصر ساساني ايجاد كند كه ب      
. ترين عامل در حفظ هويت ايراني خوزستان در پانصد سال اخير بـوده اسـت               تشيع مهم 

ر حـالي كـه      د ؛كعـب همـه شـيعه بودنـد        اعراب خوزستان از مشعشعيان گرفته تـا بنـي        
  .مذهب بودند كشورهاي عربي مجاور از جمله عراق، كويت و عربستان سني

غـارت و كـشتار      مشعشعيان و كعبيان قبل از ورود به ايران از طريق راهزني، دزدي،           
تـأثير   ايـران    ةفرهنـگ و تمـدن پيـشرفت      از   اما پس از آمدن به ايران        ؛اند  كرده زندگي مي 

هـا همچنـين بـه پيـروي از ايرانيـان،            آن. انـد   برداشته دست از راهزني و غارت     ،پذيرفته
 لـرد كـرزن، اعـراب       ةبه نوشـت  . اند   به تابعيت ايران در آمده     ،مذهب شيعه را اختيار كرده    

 قـسمت  .انـد  آميختهها با ايرانيان   آنبيشتراند و  خون و نسب سابق خود را از دست داده    
 و از زندگاني صحرانـشيني بـه        هرداعظم اين اشخاص لباس و حتي آيين ايراني اختيار ك         

  .)390: 1367كرزن، ( اند شهرنشيني روي آورده
  

  هاي جعلي انتشار نقشه و كتاب
نويسندگان عرب در   به قلم   هايي كه    هاي جعلي منتشرشده و كتاب      نگاهي به تعداد نقشه   

هاست عليـه    كند كه سال   ميحكايت   عميقي   ةجعل تاريخ خوزستان نوشته شده، از توطئ      
 جدا از   ،»عربستان«ها، خوزستان با نام       در اين نقشه  . آيد  يت ارضي ايران به عمل مي     تمام

خارطـه  «هـا بـا عنـوان         در يكي از اين نقشه    .  عراق نشان داده شده است     ةايران يا ضميم  
و جـزء   » احـواز « بـه نـام      ،شود  شهر را شامل مي    26 قسمتي از خاك ايران كه       ،»االحواز

 ةكنگـر از سـوي     دولت عراق اين نقشه را       1973ر سال   د. خاك عراق معرفي شده است    
 و  ،هاي درسي مدارس عربي چاپ      رسانيد و قرار شد در كتاب     به تصويب   معلمان عرب   

در اين نقشه اسامي شهرهاي ايراني خوزسـتان        . آموزان عرب آموزش داده شود     به دانش 
سـتان، كردسـتان،   ها عالوه بـر خوز  در برخي از اين نقشه .به عربي تغيير داده شده است 

در يكـي از ايـن      . سيستان و بلوچستان نيز به صورت جدا از ايران نشان داده شده است            
هـاي جنـوبي      ها كه پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران تهيـه شـده، تمـام دامنـه                 نقشه

 شـامل   ،»عربـستان بـزرگ    «ة منطقـ  ء آريانشين جـز   ة هزار سال  سهزاگرس و حتي مناطق     
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 آورده شده است كه اين محدوده بايـد جـدا از ايـران و               ،اف آن خوزستان و نواحي اطر   
  . و در جنوب ايران پخش شد،از اين نقشه تعداد زيادي چاپ. مستقل شود

مـورد جعـل تـاريخ خوزسـتان         هاي زيادي نيز در    هاي يادشده، كتاب    عالوه بر نقشه  
  :شود ه ميها اشار در اينجا به عناوين برخي از اين كتاب. نوشته و منتشر شده است

امارات المحمره دراسته   . 2؛  قضيه عربستان بين االدعاءآت الفارسيه و الحق العربي       . 1
امـارت يـا    . 5 ؛الصراع العربي الفارسي  . 4؛  االحواز ارض عربية سليبة   . 3؛  لتاريخها العربي 

 1.)م1812-1925(اي دربارة تاريخ عربي آن  اميرنشين محمره؛ مطالعه
 انداهـا بيـشتر از سـوي نويـسندگان و اسـت       ب ايـن كتـاب    هاي قبل از انقـال      در سال 

هاي بعد از پيروزي انقالب، اين  در سال. شد هاي بغداد، بصره و قاهره نوشته مي      دانشگاه
اي بـين مراكـز       هـاي گـسترده     همكـاري اي كـه      يافـت؛ بـه گونـه     تري    له ابعاد وسيع  ئمس

هاي    به ويژه دانشگاه   ،اييدانشگاهي يادشده با مراكز دانشگاهي برخي از كشورهاي اروپ        
هم اكنون مراكـز    . ها صورت گرفت    فرانسه و انگلستان، براي تهيه و نشر اين گونه كتاب         

ها خوزستان  اند كه در آن هاي انگليسي و فرانسه منتشر كرده هايي را به زبان مذكور كتاب
 ،ن حـويزه   دشت آزادگا  ،فالحيه  شادگان ، آبادان عبادان  ، خرمشهر محمره  ،به نام عربستان  

 قلب با هدف ها كه     اين گونه كتاب  . اهواز االحواز و سوسنگرد خفاجيه ناميده شده است       
طـرف نيـز     بعضي از نويسندگان بي   گرديده  ، موجب   نوشته شده هويت ايراني خوزستان    

بـه ايـن   . بياورنـد هاي خود  ها در كتاب هاي اصيل خوزستان را همراه با نام جعلي آن   نام
هـاي گروهـي      هـا و رسـانه      در كتاب اين استان   ود كه اسامي جعلي     ش ترتيب مشاهده مي  

  .كند جهان به تدريج رواج پيدا مي
ايـن امـر موجـب شـده تـا          . له داده نـشده اسـت     ئدر ايران اهميت زيادي به اين مس      

ترين هدف دولت عراق از جنگ       به طوري كه مهم   شود؛  تماميت ارضي كشورمان تهديد     
  . آن به عراق بود پيوستنو ايران ازساله جداسازي خوزستان  هشت

بخـش هويـت ايرانـي ايـن          اهواز، تـداوم    و هايي مانند خوزستان، خرمشهر     حفظ نام 
 ،يـك نـام   بـاطن    گاهي در    . نيستند معنا  ها كلماتي بي    اين واژه . از سرزمين ماست  قسمت  

 نگاهداشـت . اصالت يك تاريخ، حقانيت يك سرزمين و حقوق يك ملت نهفتـه اسـت             
  .ستو زبان گوياي فرهنگ و هويت ما حافظ تماميت ارضي كشور ،اييه چنين نام

  
                                                           
1. Mohammareh Principality, A Study of lts Arabian History (1812-1925) 
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  ون كهن تاريخي خوزستان در مت ةواژ
هـاي سـخت نقـره شـده، سـخن           به خط پارسي باستان بر سنگ     «هاي داريوش كه     هبكتي

هـاي    به ياد نسل   ) هزار سال پيش   دوبيش از   (پارسيان هخامنشي را از اعماق تاريخ بشر        
كه واژة خوز به عنوان نام سرزميني كه امروزه نيـز آن را خوزسـتان                ردآو  زبان مي  پارسي

  .»خوانيم، نام پارسي استان ايراني است مي
 پرفسور شـارپ آن     . است آمده» اووج«به صورت   » خوز« هاي داريوش واژة    كتيبه در

» خـووج «خوانده و مشيرالدوله پيرنيا در كتاب ايـران باسـتان آن را             » اوج«را به صورت    
 ، بـه ترتيـب  يادشدههاي   به واژه » ستان« با اضافه كردن پسوند فارسي مكان     .  كرده است  ثبت
شناسان، با   بر اساس آراي واژه   . شود بدل مي » خووجستان«يا  » اوجستان «،»اووجستان«به  

» خـوز  «ةاز نظر صوتي و بياني ارتباط بـسيار نزديكـي بـا واژ            » اوج«توجه به اينكه واژة     
  .)1: 1361نجفي، ( اند  تكاملي به خوزستان تبديل شدهير در سيرهاي مذكو دارد، واژه

نگـار   همچنين نام گروهي از مردم ايران باسـتان بـوده كـه اسـترابو، جغرافـي          » خوز«
هـاي شـمال و شـرق        كوهـستان  اين گروه نخـست در    . خواند  مي Cossaeiيوناني، به نام    

زهـا در زمـان اشـكانيان از        خو .انـد   خوزستان ساكن بوده و مردمي جنگجو و دلير بـوده         
اند و آن سرزمين بـه نـام         كوهستان پايين آمده و در دشت و جلگه سكونت اختيار كرده          

  .)1: 1352 و كاروند كسروي،كسروي، (شناخته شده است » خوزستان« ايشان
هـا يـا     ي سرزمين خـوزي   اخوزستان به معن  « :المعارف فارسي نيز آمده است     در دايره 

  .)925/ 1: 1361 ،مصاحب(» .ها نام گرفته است آنهواز نيز از هاست كه شهر ا هوزي
 ».خوزستان به مفهوم سرزمين خوز اسـت      « :است   المعارف بريتانيكا نيز آمده    در دايره 

)1973: 13/ 337(.  
  :ها يا كشور خوزيان اشاره شده است در ادبيات فارسي نيز بارها به سرزمين خوزي

  )فردوسي(   ن فرستاد سود و زيانفراوا    وز آن پس سوي كشور خوزيان
  )فردوسي(  ز لشكر كسي را نيامد زيان    ور خوزيان ـي رفت تا كشـهم

 برخي محققـان معتقدنـد كـه        سبببه همين   . خوز تا حد زيادي مطابق با سوز است       
  قديم به سوزيان مشهور    ةخوزستان در ازمن  «،  براساس اين نظر  . خوزيان همان سوزيان است   

  .)888 /140 :1347دهخدا، ( ».دوش ثروت كشور ايران محسوب ميبود و از مناطق پر
.  يعني هر واليتي كه شكرخيز باشد  ،ي نيشكر نيز آمده است و خوزستان      اخوز به معن  

در اصل، خوزستان طبق تعريفي كه در كتاب حدودالعالم آمده، واليتي شكرخيز است و              
نت ساسـانيان حـدود     اواخـر سـلط     تحقيق و محاسبات بعـضي از محققـان، در         براساس
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هـزار  بـه ده     نزديكهاي خوزستان زير كشت بوده و ساالنه          هزار هكتار از زمين    شانزده
هـاي نيـشكر     نجا قلمه آدر قرن اول هجري، از      گفته شده كه     حتي   .تن توليد داشته است   

ادبيـات فارسـي نيـز بـه شـكر       در. به نقاط مختلف جهان از جمله مصر برده شده است         
  :شده استخوزستان اشاره 

  )نظامي(  ان برافشاندـن به خوزستـلشكر دام    ر افشاندـن لب شكـز دامـز بس ك
  )نظامي(  وزستان خريدهـل خـه بوسي دخـب    دهـان دريـركستـازي قلب تـه نـب
  )نزاري قهستان( وزستانـر خـشك و وـلب شيرين ت   رو كشميرـرعناي تو و قامت س قد  

از .  آمـد  دم، تحولي در نام خوزستان بـه وجـو        پس از سقوط ساسانيان و ظهور اسال      
سـتان صـحبت    زهر جا كه از خو    ها و ايرانيان     قرن اول هجري قمري تا قرن سوم، عرب       

 كه نام فارسي اصيل است و در كتب تـاريخي بـه همـين             ـ» اهواز«آن را به نام     اند،    كرده
ـ ضبط شده) ه با حرف( شكل ه هيچ وجه مـستند  ب» احواز« تغيير اين نام به .اند  خوانده 
ها كشور خوزستان را     بايد دانست كه در آغاز اسالم عرب      « :كسروي نوشته است   .نيست

  .)238: 1352 كسروي، كسروي، كاروند( ».اهواز ناميدندي
هـاي جغرافيـايي و تـاريخي بـه نـام            از قرن سوم هجري قمري، بار ديگر در كتـاب         

در اين . باشد ميين قسمت از سرزمين ما  نام ا به امروز  اين نام تا     .خوريم  خوزستان برمي 
 تعدادي از متون كهن تاريخي و جغرافيـايي         ،نشان دادن اين واقعيت تاريخي    ابنجا براي   

هـا نـام      نوشـته شـده و در آن      قرن سوم تا يازدهم هجري قمري       كه از   ) بيش از سي اثر   (
  : شود خوزستان آمده است، معرفي مي

  
  ييهاي جغرافيا  خوزستان در كتابةواژ
از ،  )تأليف در قرن سوم هجري قمـري      ( المسالك و الممالك  ابن خردادبه در كتاب      .1

 :نويـسد  وي مي .  عنوان نام استان جنوب غربي ايران ياد كرده است         اواژة خوزستان ب  
  » ....وكانت الفرس تقسط علي خوزستان و هي االهواز«

 بارهـا  الممالكمسالك  قرن پيش، در    يازدهحدود  ،  استخري، جغرافيدان قرن چهارم    .2
 :نويسد وي مي. واژة خوزستان را به عنوان نام سرزمين كنوني ايران به كار برده است

زمـين خوزسـتان هـامون      ... شرق حدود خوزستان حد پارس و سپاهان است         
در همة  ... تر رودي در خوزستان رود شوشتر است       بزرگ. هاي روان دارد   آب. است

در ... در خوزستان دريـا نيـست       ... قان نيست تر از مسر   خوزستان هيچ جايي آبادن   
 بيـشتر ... در زمين خوزستان بـرف و يـخ نبـود         ... همة خوزستان كوه و ريگ نبود       

  .ي دانند و خاصه زبان خوزي دانندمردم خوزستان تازي و پارس
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 هـا  همچنين استخري در كتاب خود چندين نقشة جغرافيايي ترسيم كرده كـه در آن             
  .)1347استخري، (ستان با ذكر نام خوزستان مشخص شده است موقعيت جغرافيايي خوز

 ةبارهـا واژ   ــ  كه بيش از هزار سال پيش تأليف كرده        ـ    االرض صورهابن حوقل در     .3
 :استدانسته نام استان كنوني ايران را خوزستان 

غـرب  . ميان خوزستان و حد فارس از سوي اصفهان رود طاب جـاري اسـت             
سرزمين خوزستان در محلي مستوي و همـوار        ... ت  اس... خوزستان روستاي واسط  

دربارة هوا و خـاك خوزسـتان و تندرسـتي مردمـان آن بايـد               ... قرار گرفته است    
همه قسم ميوه در خوزسـتان      ... هاي پاكيزه و شيرين و جاري دارد         دانست كه آب  

  )23 و 22: 1366ابن حوقل،  (. ...هست
  .ذكر واژة خوزستان ترسيم شده استاي از خوزستان با  در اين كتاب نيز نقشه

در هزار سال پيش از واژة خوزستان       ،  احسن التقاسيم في معرفه االقاليم    مقدسي در    .4
» اقلـيم خوزسـتان  «وي با ذكـر واژة  . با همين مشخصات امروزي آن ياد كرده است     

 .را توصيف كرده استموقعيت جغرافيايي اين منطقه و آداب و رسوم مردم آن 
بـا   ـ   كه حدود هزارسال پيش نگاشته     ـ وج الذهب و معادن الجوهر    مرمسعودي در    .5

 ،كه همـين موقعيـت امـروزي اسـت        را   موقعيت جغرافيايي آن     ،ذكر واژة خوزستان  
من يك قسم از اين مار را در        «: گويد  چنين مي وي در اين مورد     . تشريح كرده است  

كـوره االهـواز    شهرهاي خوزسـتان كـه همـان        ... بديدم  ... بين شهرهاي خوزستان    
 )425 و 337: 1356مسعودي، ( ».است، هواي تيره دارد

نـام  نيز چنـد بـار      ) ق. هـ 273تأليف در   ( حدود العالم من المشرق الي المغرب     در   .6
رام اورمزد شـهري    « : از جمله در اين كتاب آمده است       ؛ شده است  يادآورخوزستان  

اسـت تـوانگر و   شـوش شـهري   ... ميان پارس و خوزسـتان   ... است بزرگ و خرم     
 )138 و 137(» .جاي بازرگانان و باركدة خوزستان است

از واژة خوزستان به عنوان نـام سـرزمين    الرساله الثانيه ابودلف در كتاب خود به نام   .7
در خوزستان آثار تـاريخي مربـوط بـه         « :نويسد وي مي . استد كرده   ايكنوني ايران   

  )89: 1342ابودلف، ( ».دورة ساساني بسيار است
از خوزسـتان بـا   ، )نه قرن پيش  در  تأليف  ( عجايب المخلوقات حمد بن طوسي در     م .8

 اما هواي ؛خوزستان واليتي است پرنعمت«:  استياد كردههاي كنوني   همين ويژگي 
» .ها روان دارد و آب را يخ نبنـدد         خوزستان زميني است سهل و جوي     ... فاسد دارد 

 )216 و 215: 1345،  طوسي(
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، با ذكر واژة خوزستان موقعيت )تأليف در اواخر قرن ششم( امهن فارسابن بلخي در  .9
 .را توصيف كرده استجغرافيايي آن 

 .از خوزستان نام برده است، )تأليف در قرن هفتم( معجم البلدانياقوت حموي در  .10
چنين بيان  در مورد واژة خوز     ،  برگزيدة مشترك  ،ياقوت حموي در كتاب ديگر خود      .11

 )78: 1344حموي، (» .وزستان است و آن اقليم پهناوري استنام همة بالد خ«: كند مي
 كه يكي از منابع مهـم جغرافيـايي قـرن هفـتم             آثار البالد و اخبار العباد    قزويني در    .12

 . استد كردهاياست، از خوزستان بارها 
، در مـورد خوزسـتان      )تـأليف در قـرن هـشتم      ( القلـوب  نزهتحمداهللا مستوفي در     .13

حـويزه  ... تمامت خوزستان بدان باز خواننـد     ...  سيم است    اهواز از اقليم  « :ويدگ  مي
اولين شهري است كه در     ... سوس... بهتر از ديگر شهرهاي استان خوزستان بود        .... 

 )130-134: 1336مستوفي، (» .گوردانيال پيغمبر آنجاست... خوزستان بنا كردند 
بعـد از آن،  « :ه اسـت  چنين ياد شد   از خوزستان    )تأليف در قرن هشتم   ( صوراالقاليمدر   .14

 )60 و 59: 1353(» .وقتي در خوزستان وبايي در افتاد و بسياري از مرد و زن بمردند
  

 هاي تاريخي واژة خوزستان دركتاب
تـأليف در يـازده     ( )اخبار الرسل و الملـوك    (تاريخ طبري   بن جرير طبري در      محمد .15

ويند چنـد تـن از      گ«: استذكر كرده   را  واژة خوزستان    در موارد متعدد  ،  )قرن پيش 
 ؛فرزندان كيسه، جد اعالي كيخسرو و فرزندانشان در جنگ تركان همراه وي بودند            

طبـري،  (»  ....آرش، پسر كيسه، شاه خوزستان و نواحي بابل مجاور آن            از جمله كي  
1362 :2/ 432( 

، شـده  كه بيش از هزار سال پيش نگاشـته          التنبيه و االشراف  ابوالحسن مسعودي در     .16
 .)103: 1349مسعودي، (تان را ثبت كرده است واژة خوزس

خوزستان را قـسمتي از  ، )تأليف در قرن پنجم  ( تاريخ يميني محمد بن عبدالجبار در      .17
آهنگ محاربـت بـرادرزادة    ) ديلمي... (فخرالدوله«: ه است دانستسرزمين فعلي ايران    

تان ار روي بـه خوزسـ     و با لـشكري جـرّ     ... الدوله بن عضدالدوله، كرد    خويش، بهاء 
 )368-372: 1345عبدالجبار، ( ».نهاد

را بخـشي در    خوزسـتان   ،  )تأليف در قرن پـنجم    ( نامه سياستالملك در    خواجه نظام  .18
وي در مـورد جنـگ يعقـوب ليـث بـا خليفـة عباسـي                . جنوب ايران دانسته اسـت    
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وت گرفت، لـشكر را بفرمـود تـا جملـه حملـه بردنـد و                قچون خليفه   « :نويسد مي
» .حمله شكـست شـد و بـه هزيمـت سـوي خوزسـتان رفـت               يعقوب ليث به اول     

 )22: 1347الملك،  نظام(
در صـفحات متعـددي     ،  )تأليف در اوايل قرن ششم    ( مجمل التواريخ و القصص   در   .19

در اين كتاب در مورد .  شده استتلقيقسمتي از سرزمين جنوبي ايران    » خوزستان«
النـصر بـه     ير كـه بخـت    چنين روايت كنند در كتاب س     « :استچنين آمده   دانيال نبي   

 )436: 1318( ».شهر شوش دار، از نواحي خوزستان بوده است و او را نبي ياد كنند
از ،  )تـأليف در قـرن شـشم      ( راحه الـصدور و آيـه الـسرور       محمد بن رواندي در      .20

وي در مـورد جنـگ بـين طغـرل، پـسر            . خوزستان و شهرهاي آن ياد كـرده اسـت        
در . برادرش، مسعود، چند بار مصاف بـود  او وميان « :نويسد ش ميرملكشاه، با براد 

الدين درگزيني را كه وزير او بود، بر  خواجه قوام. رفت هزيمت جانب خوزستان مي
: 1364راونـدي،   (» .دانـست  در ليشتر بياويخت، كه سرگرداني خويش همه از او مـي          

 )209 و 208
ـ    بارها به ،  )تأليف در قرن هفتم   ( الكامل في التاريخ  ابن اثير در     .21  عنـوان   ا خوزسـتان ب

 .قسمتي از سرزمين جنوبي ايران اشاره كرده است
تـأليف در قـرن    ( الدين يا تاريخ جاللي    سير جالل نورالدين محمد زيدي نسوي در       .22

چون سلطان بر   «: ياد كرده است  سرزمين جنوبي ايران     عنوان   ااز خوزستان ب  ،  )هفتم
از امراي تـابع امـر و رأي        الدين مستولي شد و او را همچون يكي          برادر خود غياث  

 )98: 1366زيدي نسوي، (» .خود گردانيد، به خوزستان رفت
بارهـا  ،  )تأليف در قرن هفتم   ( جهانگشاي جويني در  نيز  الدين عطاملك جويني     عالء .23

 .از خوزستان نام برده است
، از خوزستان چنين نام برده شـده  )تأليف در قرن هفتم( تاريخ شاهي قراختاييان در   .24

 حكايـت كـرد كـه در        .اجي محمد سنبادگاني يكي از صلحا و تجار بـود         ح« :است
 )116: 1355(»  ....شهور ششصد و يك به شوشتر خوزستان رسيدم 

هـاي   تـاريخ فخـري در آداب ملكـداري و دولـت          الدين محمد بن علي در       صفي .25
وي .  اسـت  يـاد كـرده   ، از خوزستان و شـهرهاي آن        )تأليف در قرن هفتم   ( اسالمي

ها  ناصرالدين از فرزند خود دو پسر داشت كه بالد خوزستان را تيول آن  « :نويسد مي
 )98: 1350بن علي، الدين محمد  صفي(» .كرده بود

از ،  )تـأليف در قـرن هـشتم      ( جامع التواريخ اله همداني در     خواجه رشيدالدين فضل   .26
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وي در مـورد حـسن      .  عنوان سرزميني در جنوب ايران نام بـرده اسـت          اخوزستان ب 
هفده ماه به قاهرة معزيه بود و هفده ماه به اسـكندريه و در دريـا                « :نويسد  مي صباح

  )103: 1338 همداني،(» .سرگردان و از آنجا به راه بغداد و خوزستان به اصفهان آمد
اميـر  « :نويسد ميسخن گفته،  از خوزستان   التواريخ رشيدي  جامع ذيل   حافظ ابرو در   .27

 و لشكرهاي بغداد و عراق عرب و ديار بكر          شيخ حسن ايلكاني با جهان تيمورخان     
  )209 و208: 1350 ابرو،(». ...و خوزستان بر عزم رزم ايشان آهنگ آذربايجان كرده بود

تـأليف در قـرن   ( تاريخ بناكتيالدين البنـاكتي در   د بن تاجوفخرالدين ابوسليمان داو  .28
 خوزسـتان   ناحيـت سـوس از     دانيـال در  « :نويسد ، از خوزستان نام برده، مي     )هشتم

 )31: 1348بناكتي، (» .وفات يافت
سخن گفته،  از خوزستان   ،  )تأليف در قرن هشتم   ( تاريخ گزيده  حمداله مستوفي در     .29

مدتي «: گويد  او در مورد دانيال نبي مي     . دانسته است قسمتي از سرزمين ايران     آن را   
» .اسرائيل را رهنمود كرد، پس به واليت خوزستان رفت و در آنجـا درگذشـت               بني

 )52: 1349مستوفي، (
دربـارة  ، )تـأليف در قـرن هـشتم   ( شيرازنامهالدين احمد شيرازي در    ابوالعباس معين  .30

ميـان مـردآويج و وشـمگير و عمادالدولـه          «: خوزستان چنـين يـادآور شـده اسـت        
مصالحت رفت، و از اصفهان به عمادلدولـه اسـتخالص يافـت و از اصـفهان عـزم                  

 )47: 1350شيرازي، (» .خوزستان كرد و مسخر گردانيد
 .، بارها از خوزستان نام برده استمقدمهابن خلدون در  .31
، از خوزسـتان نـام بـرده،      )تأليف در قـرن نهـم     ( ظفرنامهشرف الدين علي يزدي در       .32

پناه گشت و شـاهزاده      الدين از راه يزد عازم درگاه علم       امير حاجي سيف  « :نويسد مي
 )602: 1972يزدي، (» . تحت ضبط آوردتمامي خوزستان و لرستان و آن نواحي را در

الجرم اشتغال بر ايـن تـدبير       « :نويسد ، مي )تأليف در قرن نهم   ( الناس انيسشجاع در    .33
مشوش شد و بصره و جزاير نيـز       مزاحم و بي   سبب آن شد كه مملكت خوزستان بي      

 )384: 1350شجاع، ( ».مسخر گشت
نام ، چندين بار    )ر قرن نهم  تأليف د ( التواريخ مجملالدين احمد بن محمد در       فصيح .34

 .خوزستان را به كار برده است
تـأليف در   ( مطلع السعدين و مجمع البحـرين     كمال الدين عبدالرزاق سمرقندي در       .35

 :نويـسد  وي مـي  . ، خوزستان را قسمتي از سرزمين ايران ثبت كرده اسـت          )قرن نهم 
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  و دياربكر  امير شيخ حسن بزرگ با جهان تيمورخان و لشكرهاي بغداد و عراق عرب            «
 )155: 1353سمرقندي، (» .و خوزستان بر عزم رزم ايشان به حدود چغتو رسيدند

، دربـارة   )تـأليف در قـرن دهـم      ( حبيب السير في اخبـار افـراد بـشر        خواندمير در    .36
 : خوزستان چنين نگاشته است

ايالت بالد فارس و ارجان متعلق به صمصام الدوله باشد و در عراق عـرب و                
  .لدوله پادشاهي نمايدزستان بهاءاخو

   :نويسد همچنين مي
كه چون در ايام حكومت متوكل در بعضي قراي اهواز و خوزسـتان شخـصي               

 او را برگرفتند مرغي بر آن نشست و به زبان خوزي گفت             ةوفات يافته، چون جناز   
. كه ايزد تعالي اين ميت را و هر كه به جنـازة او حاضـر گـشته همـه را بيـامرزد                     

 )432 و 271: 1353خواندمير، (
نـام خوزسـتان را     بارها  ،  )تأليف در قرن دهم   ( احسن التواريخ بيك روملو در     حسن  .37

 . استقيد كرده
ـ    )تأليف در قرن يازدهم   ( شرفنامه در   خان بدليسي     امير شرف  .38  عنـوان   ا، از خوزستان ب

الـدين شـوهلي، از تركـان        حـسام « :سرزمين كنوني ايران ياد كرده اسـت       قسمتي از 
 )57: 1343، بدليسي(».سلجوقيان حاكم آن ديار و بعضي از خوزستان بود بعاقشري، تا

خوزستان چنين ياد شده نيز از خان استرابادي   تأليف ميرزا مهدي نادرهةدردر كتاب    .39
 ».آن ملك دلپذير را كه اصل خوزستان بود« :است

  
  ل كشورهاي عربي براي تغيير هويتاستدال

. كننـد   اليـارد اسـتناد مـي      ةراني خوزستان به نوشت   نويسندگان عرب براي جعل هويت اي     
 وي، ساحل شرقي ارونـد رود و مـردم آن تحـت             ةكنند كه بر اساس نوشت     ها ادعا مي   آن

بـه شـمار   ) عـراق ( النهـرين  اند و اين سرزمين قـسمتي از بـين     كنترل دولت عثماني بوده   
اهر بـه عنـوان    در ظـ 1840 انگليسي است كه در حدود سال       دياليارد فر . رفته است  مي

شناس و در باطن جاسوس انگليس در ايـران مـشغول فعاليـت بـوده                پژوهشگر و شرق  
 انگليس مأموريت داشت تا طرحي براي جداسـازي         ةوي از جانب وزارت خارج    . است

 هـرات   ة كه محمدشاه مشغول محاصر    1837در سال   . ايران تهيه كند  از  استان خوزستان   
 ، حـاكم بغـداد  ،عليرضا پاشا  هرات ةي به ترك محاصر   بود، انگلستان براي وادار كردن و     

. كـرد وي در اين حملـه خرمـشهر را ويـران           . ندكشهر حمله   مرا تشويق نمود كه به خر     
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پاسخ دولت عثماني و انگليس اين بود كـه         . دولت ايران به دولت عثماني اعتراض نمود      
ماني رعيت خـود    از توابع بصره و بغداد و ملك عثماني است و دولت عث           » محمره«بندر  

  .كنيد گوو گاه از ترضيه گفت از ايران است، آن) محمره( اگر ثابت كرديد كه ؛را تنبيه كرده
 ، سفير انگلستان در عثمـاني     ، اليارد از طرف استرانفورد كانينگ     ،براي اثبات اين ادعا   

اليـارد   .مأمور شد تا گزارشـي در مـورد جعـل هويـت ايرانـي خوزسـتان تهيـه نمايـد                   
هـا را خـوب       منـد بـودم و تـاريخ آن قـسمت          همن به اين كـار خيلـي عالقـ         «:نويسد مي
شناختم و به اوضاع و احـوال   دانستم و تمام قبايلي را كه در آنجاها سكني داشتند مي   مي
   : نوشته است،كرده در گزارشي كه در اين مورد تهيه او» .ها آشنا بودم آن

ين بود كـه در اختيـار مـن         هاي طرف   تحقيقات من طبق اسناد و مدارك و نقشه       
كه ادعاي دولت عثماني به قسمت ساحلي يسار         اش اين بود    گذاشته بودند و نتيجه   

اين نـواحي تملـك       بر دولت ايران فقط اسماً   . باشد العرب و محمره صحيح مي     شط
در ايـن   . باشد برعكس، تملك دولت عثماني رسمي بوده و مورد تصديق مي         . دارد

گـاهي  . باشـند  مـستقل مـي   اين قبايل تقريباً نيمه  .  دارند نواحي قبايل اعراب مسكن   
 :1367محمود،  ( كنند  اند و گاهي احكام باب عالي را اطاعت مي          مطيع دولت ايران  

2/501(  
  :كند چنين اظهار ميجعل هويت ايراني خوزستان دربارة يكي از نويسندگان عرب نيز 

.  عربـي بـوده اسـت      يا  هاي قديم صرفاً ناحيه    العرب از زمان   ساحل شرقي شط  
در ايـن سـرزمين     . هـا عربـي بـوده اسـت        اكثريت جمعيت آن عـرب و زبـان آن        

 )خرمـشهر ( كعب و سرانجام امراي محمره      مانند مشعشعيان، بني   ،هاي عرب  سلسله
سـال   تـا . انـد  كـرده   سرنگون شدند، حكومت مـي 1925 رضا شاه در  ةكه به وسيل  

مهـاجرت  ة  اين درصد در نتيجـ    اما  .  درصد جمعيت آن عرب بود     99 حدود   1925
.  ايرانيان به اين منطقـه و سياسـت ايرانـي كـردن آن تغييـر كـرده اسـت                   ةگسترد

 نـام جديـد   . بناميم» عربستان«خصوصيت عربي منطقه از داليلي است كه ما آن را           
.  ايرانيان بر آن نهاده شده و هميشه بدان شناخته شـده اسـت             ةبه وسيل » خوزستان«

استفاده از نام جديـد فقـط توسـط         .  انجام شد  1925زستان در   اين تغيير نام به خو    
گيرد، در حالي كه نام عربستان هـر روز توسـط مـردم               مقامات رسمي صورت مي   

  .)20: 1984 صفوت،( شود منطقه و مردم ساير نقاط ايران استفاده مي
به طور كلي نويسندگان عرب براي جعل هويت ايرانـي خوزسـتان بـه مـوارد زيـر                  

  :كنند ياستناد م
ـ   عثماني در زمان پادشاهاناحكامي كه   . 1  منـصوب  رايهاي مختلف ب

  .انـد  محمره و نواحي اطراف آن صـادر كـرده        حكومت  كردن اشخاص به    
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 از سـوي خوزسـتان از والـي بـصره كـه      » عربستان« قبايل عرب ساكن  . 2
  .)114: 1981ايزي، ( اند كرده شد، پيروي مي دولت عثماني انتخاب مي

يك نمونه از احكام و اسناد رسـمي        اثبات ادعاي خود، حتي     عرب براي   نويسندگان  
شواهد تاريخي خالف ادعاي اين نويسندگان را ثابـت          اسناد و چرا كه    ؛كنند را ذكر نمي  

 هميـشه تحـت حاكميـت       يادشـده بر اساس اين اسناد و شواهد تاريخي، شيوخ         . كند مي
ها هميشه هواداري خـود را از        آن. دان شده ايران بوده و از طرف دولت ايران منصوب مي        

بـراي اثبـات    . اند پرداخته هاي خود را به دولت ايران مي        دولت ايران نشان داده و ماليات     
  .پردازيم اين موضوع به بازخواني حكومت مشعشعيان و كعبيان در خوزستان مي

  
  مشعشعيان و حكومت خوزستان

 خوزستان به دو بخش تقـسيم        صفويان است،  ةدر زمان مشعشعيان كه مصادف با سلسل      
بخش شـرقي خوزسـتان كـه       . شده بود كه يكي بخش شرقي و ديگري بخش غربي بود          

 زيـر نظـر صـفويان اداره    بـه طـور مـستقيم   گرفـت    اين استان را در بر مي    ةقسمت عمد 
كه از نظر وسعت بـسيار محـدود و كوچـك           ) هويزه(اما بخش غربي آن     است؛  شده   مي
 مشعشعي از سوي پادشاهان صـفوي       ايامر.  قرار داشت  تحت حكومت مشعشعيان   بود،

حـال،  .  صفوي پـا برجـا بـوده اسـت         ةاند و اين وضعيت تا آخر سلسل       شده منصوب مي 
  .شود چگونگي حكومت مشعشعيان بر خوزستان به تفصيل بررسي مي

گذاري كرد، رئيس مشعشعيان شخصي       صفوي را پايه   ةزماني كه شاه اسماعيل سلسل    
و را شـد، ا به نام فياض بود كه چون خود را خدا خوانده بود، شاه اسماعيل از وي بيزار      

از قدرت بركنار كرد و به جاي او يكي از سران قزلباش را بـه حكومـت بخـش غربـي                     
ا اما پس از مدتي مجدداً يكي از مشعشعيان به نام سيد فـالح ر        . خوزستان منصوب نمود  
كه هر ايلـي      رسم صفويان اين بود    .)43: 1362كسروي،  (گماشت  به حكومت اين منطقه     

بـر اسـاس    . دادنـد  را كه در يك واليتي ساكن بود، حكومت آن واليت را به آن ايل مـي               
د و بعد از    ش حكومت بخش غربي خوزستان در خاندان سيد فالح موروثي           ،همين رسم 

فالح و پـسرانش هـم فرمـانبردار        . كردند ت مي وي پسران و برادران وي بر آنجا حكوم       
هاي خـانوادگي نيـز صـورت         بين مشعشعيان و صفويان وصلت     .پادشاهان صفوي بودند  

. مثال شاه عباس خواهر خود را به ازدواج سيدناصر در آورده بـود            براي   ؛گرفته است  مي
براي ابراز  در آن زمان    . كرد وي فرزند سيدمبارك بود كه در دربار شاه عباس زندگي مي          

كه حكام محلـي يكـي از فرزنـدان خـود را بـه دربـار ايـران                    رسم بر اين بود    ،وفاداري
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.  تومان مقرري تعيين كرده بـود      چهارصدشاه عباس براي سيدناصر ساالنه      . فرستادند مي
شاه عباس به سيدمبارك هر ساله      . را به حكومت ساوه منصوب كرد      بعد از مدتي هم او    

 رأس اسب عربي براي     پانزده هر سال    در مقابل سيدمبارك نيز   . داد هداياي گرانبهايي مي  
پس از درگذشت مبارك، شاه عباس اجازه داد كه سيدناصر          . فرستاد ميهديه  شاه عباس   

  .)44-63: 1362 ،كسروي(  حكومت آنجا را در دست گيرد،به خوزستان غربي رفته
 از سيدناصر سيدراشد    پس. سيدناصر با زهري كه سيدراشد به او خورانيد درگذشت        

 امـا دوران    ؛كه پسرعموي او بود، به فرمان شاه عباس به حكومت هويزه منـصوب شـد              
پـس از مـرگ سيدراشـد بـين     .  كـشته شـد    1029فرمانروايي او كوتـاه بـود و در سـال           

گروهـي طرفـدار    . فرمـانروايي اخـتالف روي داد      سـر  مشعشعيان و عـشاير هـويزه بـر       
 هواخـواه   عبـداهللا لقمـان    .ار شيخ عبداهللا لقمان بودنـد     سيدطهماسب و گروهي نيز طرفد    

له سبب شد كه شاه عباس هيچ يك از اين دو نفر را به حكومـت                ئ اين مس  .صفويان بود 
كه بـه فرمـانروايي اسـترآباد    ـ شاه عباس سيدمنصور برادر سيدمبارك را  . منصوب نكند

د و لقب خـاني     كرستان   او را مأمورحكومت خوز    ، از آنجا فراخواند   ـ  منصوب كرده بود  
داشـت بـه    كـه قـصد   1032 شاه عباس در سال   .)65 و   64: 1362كسروي،  ( به او بخشيد  

 اما وي از اين امـر  ؛از سيدمنصور خواست تا با سپاه خود به او بپيوندد عراق حمله كند،    
ها در دربـار      پسر سيدمبارك را كه مدت     ، در نتيجه شاه عباس سيدمحمد     .خودداري كرد 

 فرمانرواي  ،خان  سپس از امامقلي   ، به واليگري خوزستان منصوب كرد     ،برد ر مي شاه به س  
سيدمنصور شكست خورد و    .  خواست تا با سپاه خود سيدمحمد را همراهي كند         ،فارس

وي دختـر   . اند كه امامقلي با سيدمحمد روابط خانوادگي داشـت         برخي نوشته  .فرار كرد 
بـه  . رفته بـود  گختر سيدمبارك را به زني      و د   بود رآوردهخود را به همسري سيدمحمد د     

از اين زمان رسم بر اين شـد كـه همـواره            . ها در هويزه ماند     هر حال سپاه امامقلي مدت    
 كـه  1037در سـال    . )66: 1362كـسروي،   (ها در هـويزه مـستقر باشـد           سپاهي از قزلباش  

لشكركـشي   نيز او را در ايـن        ، والي هويزه  ،امامقلي عازم فتح بصره شد، سيدمحمد خان      
 وقتي بصره در محاصره بود، شاه عبـاس در گذشـت و             .)68: 1362كسروي،  ( ياري نمود 

، خان دستور داد كه به پايتخت باز گـردد   شاه صفي به امامقلي   . شاه صفي جانشين او شد    
  .سپس دستور داد امامقلي خان را به همراه پسرانش كشتند

فـراري   حمد شكست خـورده و خان و سيدم از سوي ديگر سيدمنصور كه از امامقلي  
 به دربار شاه صفي به اصفهان رفت و از او براي رسيدن به فرمانروايي هويزه كمك                 ،بود

خـان از وي بـه       شاه صفي به دليل روابط خويشاوندي سـيدمحمد بـا امـامقلي           . خواست
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به همين دليل سيدمنصور را به گرمي در دربار خود پذيرفت و او را به               . شدت بيزار بود  
سيدمنصور سيدمحمد را پس از آن  .)69: 1362كسروي، (نروايي هويزه منصوب كرد    فرما

 ميان سيدمنصور و پسرش سيدبركه بر سر حكومـت          1053در سال   . دستگير و كور كرد   
را بـه     او ،در نتيجه شاه عباس دوم منصور را به اصـفهان خواسـته           . زد و خورد روي داد    

: 1362كـسروي،   (رمانروايي هويزه انتخاب كـرد       سيدبركه را به ف    ،مشهد فرستاد و پسر او    
پس از رسيدن بـه حكمرانـي بـه خوشـگذراني             اما ؛سيدبركه مرد بسيار دليري بود    . )69

 ،و بـه نـزد پـدرش      كـرد   شاه عباس او را بر كنـار        . كردپرداخت و مردم را آزار و اذيت        
زه منـصوب   سيدعليخان را به حكمرانـي هـوي      نيز   به مشهد فرستاد و به جاي او         ،منصور

 ،دادنـد   مـي  ر سيدعليخان و طرفداران او نيز مرتب مردم را آزا         .)70: 1362كسروي،  (كرد  
و  بـه ناچـار پادشـاه صـفوي او را بـر كنـار             . ها چند بار بر او شوريدند       به طوري كه آن   

دوران فرمـانروايي    اما. كرد را به فرمانروايي هويزه منصوب       ، حاكم لرستان  ،منوچهرخان
 پادشـاه صـفوي     .تاه بود و وي پس از مدتي مجدداً به لرسـتان برگـشت            منوچهرخان كو 

 گماشـت  بـه فرمـانروايي هـويزه        ،دوباره سيدعليخان را كه در اصـفهان اقامـت داشـت          
بـا مـردم    را   اين بار نيـز سيدمنـصور و پـسرانش بنـاي بـدرفتاري               .)72: 1362كسروي،  (

از او يكـي از فرزنـدانش       پس  .  در گذشت  1088سيدعليخان سرانجام در سال     . گذاشتند
درخواسـت  به نام حيدر كه در اصفهان در دربار شاه بود، از شـاه حكمرانـي هـويزه را                   

 پس از مرگ حيدر بين پسران و        .)84: 1362 كسروي،(نمود و شاه نيز با آن موافقت كرد         
 از شـاه صـفوي درخواسـت        دام هـر كـ    .ي اخـتالف روي داد    نن وي براي حكمرا   ابرادر

 بـرادر حيـدر را كـه در مـشهد     ،ودند تا اينكه پادشاه صفوي سـيدعبداهللا   نم حكمراني مي 
 كـه وي نيـز در       )86: 1362كـسروي،   ( كـرد انتخاب  هويزه  براي حكومت    ،اقامت داشت 

 برادر او را به فرمانروايي هـويزه        ،اهللا پس از او پادشاه صفوي سيدفرج     .  درگذشت 1097
 به دستور شاه سلطان حسين در سال  كهبودوي يكي از حاكمان معروف هويزه  . برگزيد
 پس از او چند نفر ديگر نيـز از طـرف            .)86: 1362كسروي،  ( بصره را تصرف كرد      1109

پادشاهان صفوي بر هويزه حكومت كردند تا اينكـه نـادر شـاه مشعـشعيان را بـه دليـل                    
 نادر همچنين دو بخش خوزستان را با. ها و خيانت به وطن بر انداخت   همكاري با افغان  

  : كهدر مورد مشعشعيان به طور كلي بايد گفت .هم يكي كرد
 از  ؛مذهب بودند و با مردم ايران همبستگي مذهبي داشتند         ها همانند صفويان شيعه    آن .1

  .مورد توجه صفويان قرار داشتندت شدبه اين رو بود كه 
در زمان صفويان رسم بر اين بود كه رؤساي عشاير هر محل را به حكومـت همـان                   .2
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له درمـورد مشعـشعيان نيـز صـادق بـود و شـيوخ              ئاين مس . كردند نصوب مي محل م 
 .اند شده مشعشعيان از جانب پادشاهان صفوي به حكومت منصوب مي

مشعشعيان بر بخش غربي خوزستان كـه بخـش كـوچكي بـوده و شـامل هـويزه و                    .3
 .اند كرده شده، حكومت مي اطراف آن مي

ي براي انتصاب به حكومت هويزه، شيوخ مشعشعيان براي جلب نظر پادشاهان صفو .4
عالوه بر آن براي نشان دادن وفاداري به دولت ايـران،           . اند  داده هداياي گرانبهايي مي  

 .ها در دربار صفوي ساكن بوده است همواره يكي از پسران ارشد آن
 و بـه  ،اند، احـضار   كرده در مواردي كه شيوخ مشعشعيه از دولت مركزي نافرماني مي        .5

 .اند شده ه ميمشهد فرستاد
 از جانب پادشاهان صفوي به فرمانروايي ساير شـهرهاي ايـران            گاهامراي مشعشعيه    .6

  .اند شده منصوب مينيز 
  

  كعبيان و حكومت خوزستان
قبان آبادي كوچكي .  در محلي به نام قبان ساكن شدند،كعبيان پس از ورود به خوزستان  

در زمـان   . شـير بـوده اسـت       بهمن ةدر جنوب خوزستان در كنار دريا بين معشور و دهان         
هايي از ايل افشار در خوزستان و كهكيلويه ساكن بـوده            ورود كعبيان به خوزستان دسته    

تـرين و    يكـي از معـروف     .انـد   كـرده  و از طرف دولت مركزي ايـن منـاطق را اداره مـي            
وي از شورش داخلي ايران بعد از       . سلمان است  قدرتمندترين رؤساي عشاير كعب شيخ    

هايي از خـاك       بر وسعت قلمرو خود افزود و بخش       ،ادر شاه افشار استفاده نموده    مرگ ن 
 وي همچنين براي توسـعه و آبـاداني منطقـه           .دكرعثماني را در غرب اروندرود تصرف       

در حالي كه ايران در هرج و مرج . نمود  سدي بر روي رود كارون بنا      ،تالش بسيار كرده  
هـاي وي در خوزسـتان آرامـش و           ر اثر تالش  ببود،  و ناامني بعد از مرگ نادر فرو رفته         

زند، انگلستان تصميم گرفت شيخ سـلمان را         خان در زمان كريم   .امنيت كامل بر قرار بود    
بع حكومـت ايـران     ازند مانع اين امر شد و عشاير كعب را تـ           خان  اما كريم  ؛ندكسركوب  

، عشاير عرب كعب    زند به بصره و تصرف اين شهر       خان  در لشكركشي كريم   .اعالم نمود 
  .)109: 1363دلدم، ( ندكردخان همكاري  با كريم
 هنگام تعيين سرحدات ايران و عثماني نيز عشاير كعب بار ديگر وفاداري خود را               به

دولت عثماني تالش بسيار كرد تا رؤساي عشاير كعب را به           . به دولت ايران نشان دادند    
 عثماني در كميـسيون تعيـين       ةايند نم ،پاشا  درويش سبب به همين    ؛سوي خود جلب كند   
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ماليـات را بـه     از   سال   ده به شيوخ كعب نامه نوشت و معافيت         ،مرزهاي ايران و عثماني   
خان پيـشنهاد او را رد كـرد و خـود را فرمـانبردار پادشـاه ايـران                   فارس. دادوعده  ها   آن

: 1348آدميـت،   (پاشا در مورد رئيس كعب نيز بـدون نتيجـه مانـد              سعي درويش . دانست
  : نويسد  در اين مورد مي محمد تقي سپهر.)581

عب پرداخـت و ايـشان را بـه مواعيـد عرقـوي             كپاشا به اغواي مردم      درويش
 دولت آل عثمـان بخواننـد تـا ده سـاله منـال              ةتحريض داد كه خويشتن را از تبع      

 هزار تومان بـر خـرج ايـشان         دهبا اين همه مشيرالدوله     . ديواني از شما طلب نكنم    
د و آن جماعت بدين شناعت رضا نداده، خود را به كذب به دولـت بيگانـه                 بيفزو

قريـه    ديـه و   1200 ، هزار تومان بر شهر هويزه خراج نهاده       ششنبستند و همچنان    
دانـست، كـذب او    پاشا به دروغ منسوب به اراضي دولت آل عثمان مي        كه درويش 

  .)48 /3: 1337سپهر، ( را مدلل كرد و مسجل داشت
 عشاير كعب از دولت ايران و پرداخت ماليات به اين           پيرويله نيز در مورد     مشيرالدو

  :گويد دولت مي
تا حـال   ] كريم خان زند  [ خان مغفور  با تحقيق از عهد كريم    ... اما عشيرت كعب  

هـا از    بوده و هستند و اراضي مسكونة متعلقة آن       ... تابع و خدمتكار اين دولت عليه     
ر به شوشتر و از طرفي به هويزه و از طرفي بـه             يك طرف به بهبهان و از طرف آخ       

تـا اوان   ... شـود     فرسخ مربـع مـي     سيصدالعرب و بحر فارس محدود و تقريباً         شط
 سـه الدوله در كرمانشاهان عشيرت كعب تابع فارس بـود و سـالي              مدتحكومت مع 

به خـاطر مرحـوم معتمدالدولـه اوليـاي         . داد هزار تومان ماليات به ديوان اعلي مي      
ت عليه كعب را با رامهرمز از فارس منتزع و جزء كرمانشاهان و ابواب جمعي               دول

  هزار تومان ماليات را چنان كه اكنون نيز در دفتر          سههمچنين  . معتمدالدوله نمودند 
فدوي هم عـالوه بـر آن       ... همايون متداول است، به جمع آن مرحوم منظور داشتند        

 هزار تومان   سيزدهها را به      ماليات آن  بدون آنكه صدايي بلند شود، يك هزار تومان       
قرار داده، تمسك از شيخ المشايخ كعب گرفته، تسليم حاكم نمود كه تا امروز هـر              

ه خمـشيرالدوله، نـس   (  هزار تومان ماليات معمول و متداول است        سيزده ساله همان 
  .)خطي

ـ          مانع وفاداري آن   فقطافزايش ماليات عشاير خوزستان نه       شد، ها بـه دولـت ايـران ن
. هايي نيز در اظهار اطاعت به دولت ايران نوشتند بلكه شيوخ عشاير عرب خوزستان نامه     

 براي تمام شيوخ و والي هـويزه جبـه و شـال و خلعـت                ه،اميركبير از آنان دلجويي كرد    
 دراميركبيـر   . هـا را بخـشيد     هاي گذشتة آن   مانده از سال   ماليات باقي  فرستاد و قسمتي از   

 از مراتب فرمانبرداري عشيرة كعـب اظهـار خـشنودي           ،رالدوله نوشت اي كه به مشي    نامه
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هـا را    پناه هستند و شما بايد آن      الحق عشيرة مزبوره رعيت خوب شاهنشاه دين      ... «  :كرد
  )581: 1348آدميت، ( ».از الطاف و اعطاف خديوانه زياده از حد مستظهر و اميدوار نماييد

 بـا نيروهـاي     ، رئـيس كعـب    ،يخ جابرخان ش) 1857(در زمان جنگ ايران و انگليس       
خطاب او بـه    . ايران به جاي آورد   در برابر   پرستي را     وطن دينانگلستان مردانه جنگيد و     
تأييـدي اسـت بـر       ،»مرا پيش قبايل عرب سرشكسته نكنيـد      « برخي از فراريان جنگ كه    
 حـاكم   ،وقتـي خـانلرميرزا   . )54: 1343 ،طباطبـايي ( مرزداري   ةوفاداري او در انجام وظيف    

 قصد فرار داشـت، حـاجي جابرخـان    ، مرعوب شده، نيروهاي ايرانةخوزستان و فرماند 
حكـايتي نـشده، از     «رود؟   پرسد كه چرا مي     از او مي   .سعي كرد از فرار او جلوگيري كند      

 ،هر چه حاجي جابر اصرار ورزيـد كـه نرويـد و بايـستيد             . »قشون ما چندان تلف نشده    
 ديگـر   ،جي گريه كرد كه مرا در ميان عرب بـدنام سـاختيد           سرانجام حا . اي نداشت  فايده
زحمـات و   ناصـرالدين شـاه از    پـس از جنـگ،    . توانم در ميان عـرب زيـست كـنم          نمي

» سـرتيپ اول  «مرتبـة   بـه   » گـي جميرپن« ةدرجـ   وي را از   ،هاي او قدرداني كرده    فداكاري
اقامتگـاه خـود    كه وي پرچم ايران را بر بـاالي         ذكر اين نكته هم ضروري است       . رسانيد

  .برافراشته بود
مزعـل نيـز همچـون پـدرش         «.پس از شيخ جابر پسرش شيخ مزعل جانشين او شد         

پـرچم ايـران برفـراز      «  لرد كرزن  ةبه نوشت » .داد هميشه از خود هواداري دولت نشان مي      
شاه لقب  به همين دليل ناصرالدين. )395: 1367كرزن، ( »اقامتگاه وي در اهتراز بوده است 

فرماندهي توپخانه و نيروهاي  ورا به او اعطا كرد نظام  » اميرتوماني «ةو رتب » لسلطنهمعزا«
آوري ماليـات      همچنـين مـسئوليت جمـع      .نمـود مسلح در خرمشهر را نيز به او واگـذار          

عشاير قصبه تا بصره و اهواز تا خرمشهر و پرداخت به دولت يا حاكم خوزسـتان بـه او           
نتسوا ميزان مالياتي كه دولت ايران از استان خوزستان، در به نوشتة كوز. واگذار شده بود  

  هـزار تومـان اسـت      دويـست  ،دريافت كرده ) .م1867-1868(ش.هـ 1284-1285سال  
  .)118: 1358كوزنتسوا، (

جانشين برادرش شـد، مظفرالـدين      . م1135/1897پس از اينكه شيخ خزعل در سال        
ل داشتند، شامل حكمراني خرمشهر     شاه هر عنوان و سمتي را كه شيخ جابر و شيخ مزع           

. السلطنه و درجة اميرتوماني، همه را به شيخ خزعل بخـشيد          عزم«و مرزباني آنجا و لقب      
سردار اقدس به او داد و درجة او را نيـز از             هاي بعد، دولت ايران لقب     همچنين در سال  
 بـه   ؛گرفـت  كار شيخ خزعل هـر روز بـاال مـي          .ددا ترقيبة امير نوياني    تاميرتوماني به ر  

طوري كه حكمراني او در خرمشهر و شادگان از حكومـت خوزسـتان جـدا بـود و وي          



  1387، 3سال نهم، شماره 

  

 

92

حكمراني اهواز را نيز به او بخـشيدند و در          پس از مدتي    . يكسره با تهران ارتباط داشت    
هاي اين سوي كارون را كه خالصة دولت بـود، بـا چنـد                به فرمان شاه زمين    1319سال  

اصـغر خـان اتابـك فرمـان شـيخي       عالوه بر آن، ميرزا علـي     . دهكده به او واگذار كردند    
 شـيخ   ،بـه ايـن ترتيـب     . فالحيه را نيز به نام شيخ خزعل از شاه گرفته، براي او فرسـتاد             

جيمـز بيلـي فريـزر در مـورد خزعـل           . خزعل بر تمام كعبيان خوزستان سروري يافـت       
 با دولت ايران داشـته      كند روابط حسنه   فرازد و سعي مي    پرچم ايران را بر مي    « :نويسد مي

  )408 :1345 زاده، كاظم( ».باشد
كرد و در آنجا همگي مشايخ به نزدش آمده، ماليـات            ميسفر  شيخ هر سال به هويزه      

شـيخ خزعـل    . بخـشيد   ايشان مـي   بهخلعتي  نيز   وي   .پرداختند سالة خود را به او مي      يك
 كه در آن زمان رئـيس       ارنولد ويلسن . پرداخت ماليات خود را يكسره به دولت ايران مي       

وي خـدمتگزار دولـت     «: نويسد شركت نفت در خوزستان بود، در مورد شيخ خزعل مي         
  )377/ 8: 1367محمود، ( ».پردازد مركزي است و ماليات خود را به موقع كامالً مي

اول اينكـه   : بر قدرت شيخ خزعل بسيار افزوده شد      بنا به داليلي    از اوايل قرن بيستم     
ـ حكومت مركزي  در  بـود و  گرفتار قيام مشروطت شـده ـ  نيرومند بوديكه فاقد ارتش  

 دوم اينكـه چـون   ؛وضعي قرار نداشت كه به جنوب غربي كشور تـوجهي داشـته باشـد      
امنيت و تجارت هند نيازمند آرامش در خليج فارس و خوزستان بود، بنابراين همكاري              

تخراج نفت در خوزستان     سوم اينكه با كشف و اس      ؛شيخ براي انگلستان ضرورت داشت    
شده  كشف هاي نفتي تازه توانست از ميدان ، دولت انگلستان در صورتي مي   1908در سال   

 انگلستان دو    به همين سبب   .داري كند كه شيخ خزعل را تحت حمايت خود بگيرد          بهره
در ايـن   .  بـا شـيخ منعقـد نمـود        1914نوامبر    و ديگري در   1910اكتبر   قرار داد يكي در   

 انگلستان آماده است تا حمايت الزم را از شما بـه عمـل آورد،             «ا گفته شده بود كه      قرارداده
بخشي در صورت هر گونه تجاوز حكومت ايران به قلمرو           به نحوي كه راه حل رضايت     

» عربـستان «به دنبال آن شيخ خزعل خود را اميـر           )58: 1363لورن،  ( ».شما به عمل آورد   
سردارسپه ابتدا خزعل را به اطاعـت        . ايران برآمد  خواند و در صدد جدايي خوزستان از      

وارد خوزستان شد و شـيخ خزعـل        بركناري شيخ   سردارسپه براي   .  اما وي نپذيرفت   ؛خواند
  . و به تهران فرستاده شد،به ناچار و به دنبال قطع حمايت انگلستان از وي، تسليم

 ، از حمايـت   كـرد   ظلم و ستم زيادي كه به مردم خوزسـتان مـي           دليلشيخ خزعل به    
عبـاس  . به همين دليل به سادگي بساط فرمانروايي او متالشي شـد          . دار نبود رمردم برخو 
اصوالً خزعل شخص بدنام و ستمكاري بود اين شخص         «: نويسد ميدربارة او   اسكندري  
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 بين خزعل و مزعل كينه و دشمني شديدي        )91: 1361اسكندري،  ( ».برادر خود را كشته بود    
ايـن   .بـود موفق نشده     اما ؛يك بار تالش كرده بود مزعل را بكشد       خزعل  . وجود داشت 

قبل از    اما .گيري مزعل نگران بود     او همواره از انتقام    وله سبب بدنامي خزعل شده بود       ئمس
بـه ايـن ترتيـب       كشتن مزعل    ةنحو. اينكه مزعل برادر خود را بكشد، خزعل او را كشت         

كـه مزعـل     د و پس از صرف شـام، هنگـامي        كه خزعل او را به ميهماني شام دعوت كر         بود
  .ندد همدستان خزعل او را با شليك گلوله از پاي در آور،خواست سوار كشتي شود مي

 /2 :1367كـرزن،   ( زن داشـت   پـانزده    شيخ خزعل فردي عياش و خوشگذران بـود و        
وي . كـرد   ماليـات فـشار زيـادي بـه مـردم خوزسـتان وارد مـي               گرفتنوي براي   . )397
 وي  ةكه به عهـد     خوزستان ة هزار تومان بابت ماليات بخش عمد      چهلاالنه  بايست س  مي
پـنج و شـش      از مـردم     ،چنان كه در خوزستان مشهور اسـت      . ختپردا ميبه دولت   ،   بود

همـين   به دليـل     .)228: 1352كسروي،  كاروند  و  كسروي،  ( استگرفته    ميبرابر آن ماليات    
استقبال مردم خوزسـتان     بركناري وي با   كرد،  ها و فشارهايي كه بر مردم تحميل مي         ستم

  .رو به رو شد
  

  حزب بعث عراق و خوزستان
 ،يك سال از به قدرت رسيدن حزب بعث در عراق نگذشته بود كه صالح مهدي عماش               

  :معاون نخست وزير و وزير كشور عراق اظهار داشت
 .العرب با ايران اختالف نداشـته اسـت        عراق هرگز به طور جدي در مورد شط       

 اختالف در مورد عربستان بوده كه قـسمتي       .  از خاك عراق است    ئيالعرب جز  شط
 ايران شده و بـر خـالف        ة قيمومت خارجي ضميم   ةاز خاك عراق است و در دور      

  .)188: 1974،  و سپهر،چوبين( شود خواست مردم عراق اهواز ناميده مي
» ي اشـغالي  هـا  سـرزمين «در همين زمان تلويزيون بصره بخشي از اخبار خود را بـه             

 ةنقـش خبـر   هنگام پخش اخبار نيز پشت سر گويندگان        . اختصاص داده بود  ) خوزستان(
» عربـستان « استان ايراني خوزستان به نام       ،كه در آن   جديدي از عراق قرار داده شده بود      

در اخبار خوزستان بر حمايت دولـت عـراق از مـردم        . شده بود ترسيم  جزء خاك عراق    
شد و بـه     ايران تأكيد مي  » خلق عرب در بند و تحت ستم      « ها  نخوزستان يا به اصطالح آ    
يا »  آزاديبخش عربستان  ةجبه«  مانند ،طلب خوزستان  هاي تجزيه   صراحت از برخي گروه   

 دولت عراق از نظـر مـالي،   ،عالوه بر آن  . شد  حمايت مي »  خلق براي آزادي اهواز    ةجبه«
  .نمود ها پشتيباني مي لجستيكي و نظامي از اين گروه
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 كه ايران و عـراق اختالفـات مـرزي خـود را حـل و فـصل كردنـد،                    1975در سال   
وقوع اما با   . ها در بغداد بسته شد       و دفاتر آن   ،ها قطع   هاي دولت عراق به اين جبهه      كمك

تحريكـات ايـن      خوزستان ايران و   در مورد انقالب اسالمي ايران، ادعاهاي دولت عراق       
مشكالت ناشي از انقـالب و ضـعف        . تري آغاز شد   كشور در اين استان با ابعاد گسترده      
ـ   توسـعه  اهدافها فراهم آورد تا         دولت، فرصت خوبي را براي عراقي      در  خـود را     ةطلبان

  .خوزستان با شدت دنبال كنند
 آن  پيوسـتن  اشغال خوزستان و     ،1980تجاوز به ايران در سال       ازهدف اصلي عراق    

 خوزستان ايران در سال     ةاساس طرح تجزي  طرح جنگ عراق عليه ايران بر       . به عراق بود  
در نفت  صنعت   ملي شدن    ةلئ دولت انگلستان با مس    ،در اين سال  .  تدوين شده بود   1950

 آن كشور طرحي را براي جداسازي خوزسـتان از          ةوزارت خارج . كرد ايران مخالفت مي  
  امـا ايـن طـرح      ؛دشـ ايران تهيه كرده بود كه با سقوط دولت مصدق، اجراي آن منتفـي              

قـرار  ،  به موجب ايـن طـرح     . مبنايي براي تدوين طرح عراق در تجاوز به خوزستان شد         
 يك هفته استان خوزسـتان را       ربود ارتش عراق با كمك شاپور بختيار و ژنرال اويسي د          

تحـت نظـر شـاپور بختيـار اعـالم          » جمهوري آزاد ايران  « سپس   ،به اشغال خود در آورد    
 .)197: 1985هيـرو،   ( ود به طور موقت اهواز باشد     پايتخت اين جمهوري نيز قرار ب     . شود

و ،   انتقـالي، منحـل    ة پـس از گذشـت يـك دور        1950جمهوري مذكور طبق طرح سال      
  .دوش خاك عراق ةخوزستان به طور رسمي ضميم

 هزار نفـري عـراق از مـرز         دويست ارتش   1980 دسامبر   21اجراي اين طرح در      در
آزاد « عراق اعالم كرد كه خرمـشهر را         1980 اكتبر   24در  . گذشت و وارد خوزستان شد    

و پـرچم عـراق را بـر فـراز سـاختمان            » غاصـبان آن را از ميـان برداشـته اسـت           كرده و 
تلگـراف   در.  برافراشـته اسـت    ،م ايـران  چ پـس از پـايين كـشيدن پـر         ،فرمانداري شـهر  

ر  كل نيروهاي مـسلح عـراق د  ةبه فرماند » نيروهاي قادسيه « ةشده از سوي فرماند    مخابره
پرچم . انجام شد ) خرمشهر( اشغال ساختمان فرمانداري كل محمره    « :اين مورد آمده بود   

ايران را از اين ساختمان پايين كشيده، پـرچم عـراق را برفـراز آن برافراشـتيم و جـشن                    
 ».برپـا كـرديم   ) خرمـشهر ( بزرگ و هماهنگ با جنگ توسط نيروهاي آزادسازي محمره        

  )44: 1366ستاد تبليغات جنگ، (
  : ضمن سخناني گفت1981 مارس 4پس از اشغال خرمشهر، صدام حسين در 

بايد خود را براي اعمال حقوق ملي و ميهنـي          ] خوزستان[ مردم ما در عربستان   
همچنين آماده شوند تا به عنوان مردمـي كـه          . آماده كنند  خويش در سرزمين خود   
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هـا را دارا      هاي خاص خود در طول تـاريخ بـوده و اكنـون نيـز آن                داراي ويژگي 
ط را  تمـام شـراي   ] خوزسـتان [مردم ما در عربستان     . هستند، نقش خود را ايفا كنند     
  .براي ايجاد كشور خود دارند

علـت شكـست   . رو شد ه خوزستان با شكست روبةاما اجراي طرح عراق براي تجزي  
ارتـش عـراق از     . مقاومت شديد هموطنـان عـرب مـا در خوزسـتان بـود            ،  دولت عراق 

هـاي نظـامي    بر اسـاس بيانيـه  . اشغال كند  توانست    فقط خرمشهر را   ،تانشهرهاي خوزس 
كوچه و خيابان صورت گرفـت و        عراق، اشغال خرمشهر نيز با نبرد شديد تن به تن در          

ـ  . اين امر باعث تأخير ورود ارتش اشغالگر عراق به مدت يك ماه شد              ةمقاومت قهرمانان
  . اين استان را تصرف كندمردم خوزستان سبب شد عراق نتواند ساير شهرهاي

ارتش خود بيش از حـد اميـدوار         دولت عراق در مورد حمايت اعراب خوزستان از       
گذاري كـرده    دولت با توجه به اينكه طي ساليان دراز در خوزستان سرمايه          اين  . شده بود 

كرد بـه محـض ورود ارتـش آن كـشور بـه              و تبليغات زيادي انجام داده بود، تصور مي       
 از  فقـط  اما اعراب خوزسـتان نـه        ؛ب ايران عليه دولت قيام خواهند كرد      خوزستان، اعرا 

بـه مبـارزه     عليـه قـواي اشـغالگر        ،ارتش متجاوز عراق حمايت نكردند، بلكـه در عمـل         
ورزنـد و هرگـز      برخاستند و به اين ترتيب نشان دادند كه به ميهن خود ايران عشق مـي              

  .خورند غداد را نميهاي حاكم بر ب فريب تبليغات دروغين و واهي دولت
  
  گيري نتيجه

سـرزمين ايـران      ناميده شده و بخـشي از      ،خوزستان در طول تاريخ همواره به همين نام       
يـد  ي را تأ  هـم متون تاريخي كهن از قرن سوم تا يازدهم هجري قمري ايـن م            . بوده است 

 هـا   آن. بودندمذهب بوده، به تابعيت ايران در آمده         اعراب ساكن اين منطقه شيعه    . كند مي
 ،بـر همـين اسـاس هـم       . انـد  ماليات خود را به دولت ايران پرداخته و به آن وفادار بوده           

اند و هـر زمـان كـه           شده شيوخ اين منطقه از طرف دولت ايران به حكومت منصوب مي          
ايران فاقد قدرت نيرومند مركزي بوده و حكـام منفـرد در نقـاط مختلـف آن حكومـت                   

 .نددانـست  مـي  از جمله مشعشعيان و كعبيان خود را ايرانـي     ،ها  وهاند، همه اقوام و گر     كرده مي
 .انـد  ها نبـسته   هرگز فريب تبليغات واهي دولت عثماني يا عراق را نخورده و دل به آن             ها  آن

  . عليرضا پاشا و صدام حسين به خرمشهر در همين نكته نهفته استةشكست حمل
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 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب:  تهران؛ ابوالقاسم پايندهة ترجم؛التنبيه و االشراف ؛)1349(مسعودي، ابوالحسن  −
اي از ايـن رسـاله در آرشـيو وزارت امـور             نـسخه ؛  )خطي(تحقيقات سرحديه    ؛ميرزا جعفرخان  مشيرالدوله، −
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 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب:  تهران؛مدرسي زنجاني
 .تاشكند:  ازبكستان؛ به اهتمام اوروينايوف؛هظفرنام؛ )1972(الدين علي  شرف يزدي، −
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