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  التمهيد
تصــور ذتـرت ذتدـاجد ح ــ  تعنـدما جـدا ذللـ  صــ    المحرقـة الكتابـة عـن

االجتماعي ذالسياسي ذالديني يتدظى جنا ذجنـا  لمييـد مـن الظل  ذالطغيان 
التــدمير ذالت تــي  ذاإلجانــة اــي جغراايــا مــا يســمى ب مهوريــة ذاليــة ال قيــ   أي 
ـــأ علـــى أسع مقولـــة الـــدين اـــي السياســـة كمـــا ي راهـــا االت ـــا   النظـــام المسسع

كـ  األصولي ال قهي أذ اإلسالم السياسي كما ي راها عل  السياسة أذ نظام الح
بكـ  تككيـد  مـن ذجهـة نظـري اـي  .اي أدبيات الغرب ( Theocracy  )=الديني

لــيأ لالســالم شطــة ســاملة سياســية  ( scholar Islamic  )= اهــ  األديــان
ذاجتماعية ذاقتصادية إلدارة م تم ات اإلنسان  أج  باعتبار  دين من األديان 

ـــا  اال جتمـــاعي ذاإلنســـاني اإلبراجيميـــة لـــ  مبـــادع م ينـــة ت نـــى بـــاألشال  ذالبن
ـــى أشـــال   ـــة تركـــي عل ـــان اإلبراجيمي ـــان  امـــثال األدي ذالرذحـــي كمـــا لســـا،ر األدي

ايهـا جنـون نحـو ال دالـة ذنبـت االسـتبدادأأ  ال أن  (  Ethics Virtue)= ال ضـيلة
عن دذلـة ذنظـام حكـ  سياسـي باسـ  األديـان أذ تصـادر  جتا ال يك ي ل كي تتكـو

  (حـرام ذحـالل ذمكـرذ  ذمسـتح أأ = ) ةحرية اإلنسان بين ذضع أحكـام دينيـ
ذجي أحكام يتقبلهـا المتـدين التقليـدي ذتسـو  لـ  بكـ  تككيـد  بينمـا ال يمكـن 
تح ــي  حريــة ال لمــاني أذ لي النيعــة اإلنســانية الصــراة باألديــان ذ جبــار  علــى 
قبول التدين أذ مداي ة الديننةأأ ذتقييد  باألحكام أساساأ ذلو حص  بواسطة 

اجتماعية يدعمها نظام الحك  أذ الدذلة ا ندجا نحن أمام سك  مـن قوة قاجرة 



أسكال النظام الديني السياسي األصـولي ذتاريخـ  ينـي عـن الت ريـأ اـي أذربـا 
ذاألجـ  أن النمـولا الموجـود اـي  يـران  .عصـور الوسـطى ذب ـل الدـر  الـراجن

ال أرب ـة حاليا باعتبار  من أبرز أسكال النظـام الـديني السياسـي لقـد أطبـت  ـو
اد   مكان تكوين نظام الحك  بكحكام اقهية! ذأصـولية!  (أأأ1979 =)عقود 

ذمنبر شطابة دينية! ذاتوت ذعمامة! ذلتل  يبقى البدي  اي  دارة الم تم ات 
ـــي  ـــة أساســـا جـــي النمـــالا الت ـــة ذندـــو  الدذل ـــة ذالتنمي ذشطـــأل األمـــن ذالحماي

أذال ذتحظـــى بالتصـــويت  )األعـــراإل اإلنســـانية(=يت مـــدجا اإلنســـان بالمواضـــ ة 
ذاآلن  ن عـدنا  لـى  .ذاالشتبار طانيا من قب  الد وب كمـا اـي الديمقرا يـة مـثال

ـــديني ذتكـــرس البحـــا علـــى ال مهوريـــة  (  Theocracy )= نظـــام الحكـــ  ال
اإلسالمية اإليرانية  ذلو أنني اعتبرجا قضية متناقضـة كمـا نسـميها اـي المنطـ  

ا كيأ يمكن ذضع م هومين متناقضـين اـي حي (  Contradiction )ـالرميي ب
 مقولة  ذال تنتهي بالتهاات ذالبطالن؟ 

ذنقـل  رادة الدـ   : حك  الد   ذحرية اشتيار نظـام اإلدارة  ال مهورية
  !: تطبي   رادة ال  اإلدارةذاإلسالميةاي اشتيار نظام؛ 

أنها ذال أدرت كيأ ن ه  صد  المسكلة المتناقضة على أنها منطقية أذال ط  
موضــــع قبــــول اإلســــالم طانيــــا؟ ذجــــ  اإلســــالم متنــــاقل اــــي لاتــــ  أم  بي ــــة 

ييــر ســليمة؟ ذعليــ   ن يصــر  (المنه يــة ذمقــدمات االســتنبا  = ) االســتنبا 
أتبــاا اإلســالم السياســي علــى صــحة مــا يطرحونــ  مــن جر قــات: اهــ  اإلســالم 

ــاقل كمــا ن همــ  مــن شــالل ا ــى الالم قــول ذالالمنطقــي ذالمتن إلدا  يوااــ  عل
ذالتطبيــ  ذال مــ  اــي نظــام ال مهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة؟ ذمــن أبــرز عينــات 
ـــة  ـــا اـــي ممارســـات ال مهوري ـــا ذنقضـــها عملي ـــة نظري ـــالحر ي التنـــاقل القـــول ب
اإلســـالمية اإليرانيـــة  نقـــل حريـــة الت بيـــر ذحريـــة اشتيـــار األديـــان ذالمـــتاج  

ديةأأ ذقــــد ج لتهــــا ذاألذ ــــان ذاالت اجــــات السياســــية ذاالجتماعيــــة ذاالقتصــــا
اي قبضـة  ( Totalitarianism  )= الغري  الدموليال مهورية بنظامها الديني 

الحــوزة ال لميــة ذال تــوت ذالمرجــع الــديني؟ ذمهمــا يكــن مــن األمــر تك ــي نظــرة 
عــابرة علــى اهــ   بي ــة ال مهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة مــثال اــي انتهاكاتهــا اــي 

دـ وب ييـر ال ارســية مختلـأ الدـ وب ذجــي أطنـا  الت امـ  مـع حقــو  حريـة ال
تمارس القمع االجتماعي ذالسياسي ذاالقتصادي على الموجودة اي جغرااياجـا 
ذتصـطب  القمــع ب ـواز مــن أحكـام اإلســالم لنجهـية األمنيــة ذاالسـتخباراتية اــي 

اـات  .االعتقال ذاالشتطـاإل ذااليتيـال ذ ي ـاد المحرقـات ذاـي الطـارع عـن المحراق
 ( 1979.09.18محرقـة سـينما ركـأ عبـادان  )ل ربيـة لنـا سـواجد: اي األحـواز ا

ذكلتاجمـــا ب ضـــ  اإلســـالم  (2018.04.041مقهـــى النـــوارس  = )ذأشيــرا محرقـــة 



 1السياسي ذال توت الدينيةأأ
 ذك  من أناس حُرموا الحياة ال ميلة بمث  جت  الهر قات؟  

كتابـة رأيـت ذاي محرقة مقهى النوارس ري  ك  ما لدي مما يصراني عـن ال
أن أقوم بواجبي اإلنسـاني ذالحقـوقي اـي مناجضـة جريمـة االسـتخبارات التاب ـة 
ـــرأي ال ـــام أن األعمـــال  ـــر المحرقـــة ل كـــي يتضـــا لل ـــتي دب ـــوري ال للحـــرس الث

ــة اإلســالمية ــة لل مهوري ت ــو   (  Funclamenttalism Islamic = ) اإلجرامي
لحــرس الثــوري المــدرا علــى تصــور األســكال االعتياديــة اــي اإلجــرام أذال  ذأن ا

قا،مـة المنظمـات اإلرجابيــة ب ضـ  قــرارات الواليـات المتحــدة األمريكيـة ال يــكبى 
ذمـن  .مـن ارتكـاب أيـة جريمـة اـي تصـ ية م ارضـي ذمناجضـي طـورته  البا،سـة

  التحقيـ  اـي محرقـة النـوارس جـتجتا المنطل  اإن حصـيلة الكتابـة ال اجلـة ذ
علــى تنــوير التصــورات المغلو ــة عنــد ب ــل   ذعلــى أمــ  يكــون قــادرا الدراســة

حيا التقديأ لنظـام ال مهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة  ذاـي الوقـت لاتـ    هـار 
 أ اضطهاد الد   ال ربي األحوازي من قب  ال مهورية اإلرجابية ن سها

التككيـد علـى الهويـة أ 1 =)ال س  أن النظام اإليراني ي د القضية األحوازيـة 
ـــ  ال ربيـــة ـــة؛  2؛ المغـــايرة ل ـــا األر  ال ربيـــة األحوازي  3أتثبيـــت ح ـــ  جغرااي

ُ  ( المحتلةأ عادة اإلمارة   ندئ ما يهـدد األمـن ذاالسـتقرار القـوميقضية قومية ت
 أ ال ارسي اإليراني

إليراني ل  ذاي التركيي على م هوم القومية ال بد من قول أن دستور النظام ا
مغلطانيـة ي ـ   دسـتورية  ذجت  اقـرة  (ذاالستقرار القومي األمن)ن ماجية يبي

ـــد األمـــن  ـــي تهمـــة: تهدي ـــى أن مـــالا ت ن ـــة  عل ـــة حقوقي أن تنـــاقن مـــن حيثي
القوميــة  =)القـومي؟ ذكيــأ ت مــ  ذتخصــل بمـدلولها الحقــوقي لصــالا ســ   

وا ذاي الوقت لات  أداة قمع ضـد قوميـة أشـرت؟ ذلمـالا ال ي ـد موضـ (ال ارسية
حظــر الت لــي  بلغــة األم  =(انتهــا  حقــو  الدــ وب ييــر ال ارســية اــي  يــران 

ذالحرمان من ال دالة اي القضـا  ذممارسـة التمييـي ذال نصـرية ال ارسـية ذعـدم 
التو يأ لسكان األر  األصليين اي المناص  المحليةأأ من قب  مسسسـات 

د ألمـن الـبالد  سـكال مـن أسـكال التهديـ الدذلة ذم ـالأ تقنـين طوابـت النظـام
يـدل  تهديد األمـن القـومي م بداية الثورة على أن 1979ذاشتصر المقننون عام 

علــى مــا ال يت ــ  مــع قوميــة الدــ   ال ارســي  ذلــو أنــ  ال يوجــد تصــريا علــى 
لل   ل كن  موجود ذيمـارس عمليـا  ذمـن األسـكال التـي ت تبـر تهديـدا لنمـن 

عـ  اللغـة ال ارسـية  (القومي بحس  الرصـد ذاإلحصـا  ذالت ربـة  جـي:  عـدم ت ل
ذتكســـــيأ مراكـــــي ذالتظـــــاجر بال ـــــادات ذالتقاليـــــد ذالكتابـــــة بغيـــــر ال ارســـــية  

                                                
1
ِّ ُ ِّل شاْ ي (ذييرجا:  ,السياسي مثال بهت  اآليةيستدل ال كر األصولي ذاإلسالم   اانًا ل اَ ب تِبْي ايَْ   الْكِتا اا عال  ذانا زعلْن



ـــة  ـــي ال صـــلة لهـــا بالقومي ذمسسســـات الم تمـــع المـــدني ذاألعمـــال الثقااـــة الت
!! ذيضــاإل علــى اقــرات مســكلة التهديــد لنمــن القــومي؛ نظــرا ألن )ال ارســيةأأ

ــة الصــ وية الدــهيرة ــا مــن الدذل  ( 1501 = 1722 ) القوميــة ال ارســية انطالق
 ) ت ـا  األصـولي ال قهـياال =( 2اتخـتت المـتج  الدـي ي اإلمـامي السياسـي 

ـــات  ـــرت الحري ـــة ال ارســـية  اعتب ـــا  ذصـــار مـــن م ـــال  الثقاا مـــتجبا رســـميا له
الدخصــية اــي اإليمــان بالخــال  كت ــدد  ذت ســيم  ذأســكال االقتنــاا بــالم بود 
ــرَ   الصــواية ذالرذحيــة! مــن  ــ  ذال ِ كحريــة ال قا،ــد ذاألديــان ذالمــتاج  ذالنِحا

 األسكال المهددة لنمن القوميأ 
عن بيــد اقهــا  السـلطة أبــان ب قراتــ  ال اقــدة لل دالــة  ذجكـتا االدســتور المــدذ

ذمنحـ   (القوميـة ال ارسـية /الدـ   ال ارسـي  =)جان  االنت اا لدـ   م ـين 
مصــلحةً عليــا ذمنــااع أكثــر ذحظرجــا علــى ســ وب أشــرت بتمييــي قــومي ذعرقــي 

اـي الت امـ   ذ ب د جت  الدـواجد ذالم طيـات يحـاذل النظـام اإليرانـي .ذعنصري
مع القضية األحوازية علـى أن مطالبهـا قوميـة صـراة  ذأن الدـ   األحـوازي ال 
ي ـــاني مـــن م ضـــالت زجعـــ ُ النظـــام ايهـــا  ذال مدـــكالت م يدـــية ذبي يـــةأأ ذال 

أجهـية األمـن  )= انتهاكات ت ري بحقـ  ذأن الدذلـة ذمسسسـاتها ذالنظـام ذأركانـ 
لـ  تنتهـ   (األمـن القـوميأأذم لأ سورت التخطيأل الثقااي ذم لأ سورت 

ذي بـر عنـ  باالت ـا  األصـولي قبالـة االت ـا  األشبـاري  2اي ح  الدـ   ال ربـي 
ـــــات  اـــــي اهـــــ  الوضـــــع االجتمـــــاعي ذالسياســـــي ذاالجتهـــــاد بحســـــ  المتطلب

األحوازي أيع سي  مما اي  قوام الحياة ال كريمـة ذحقـو  اإلنسـان  .ذالمتقلبات
لسياسات النظام تكدأ الواقع المرير الـتي  ذالم تمع المدني  بينما المتاب ة

أسرُت  لي  اي أن النظام اإليراني ذجرا،م  ال تتوقأ ذال يكبي مـن اسـت مال أيـة 
 ريقة اي تن يت مخطط  اإلجرامي ذلو مثلما قام ب  اي محرقة مقهى النوارس 

  .ذجي موضوا الدراسة بالتحديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   لى أين أيتها الطيور النوارس ؟ 

 أأ يور النوارس
 نادرا ما ت بت من ل بة الق ي بالما  بين الدوا ي  ذالس ن ال ا،مةْ 

 تركي أحوالها على جناحين من اضة يه ه ان 
 بين حدا  صيادجا ذأجوا،  الغا،مةْ 

 ذاي الطيران تدذر على لاتها  
 اليمان شرااي اي بلديْ 

 ذاي بلدي تهاجرنا الدم ة النا،مةْ 
 بمالا أح  ب نا نورسة اي جنوب البالد لداب الولدْ ذلو كنت تدري 

 لك  امرع ماس  الغي  جتذت ْ  
 ذلي نغمة من تصاذير أحبابنا الراقصينْ 

  لى ما الحديا عن الوجن؟ 
  2االنورس اآلن كأع ذجاجر أحباب  الراحلينْ 
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  .منصور الريكان ساعر عراقي   ديوان: النوارس المت بة  باشتيال 
 



 
 
 

  :اي االحت اجات ذاالنت اضة (مقهى النوارس)دذر 
ضـاحية حـي  = الدهير اـي األحـواز ت ر  مقهى النوارس  2018.04.03اي 
كيل  البـاب مـن مدرذسـة اـي سـاعات ال  ـر السـودا  اـ لى عملية  حرا   الثورة

الخــارا  ذتــ  اســت مال مــادة ســديدة االحتــرا  بســح  الدــهود ال يــان الــتين 
هـى جرعوا لالنقـال؛  ل سـوجت ألسـنت نيـران ترت ـع بدـك  مرعـ ؛ تحـول المق

عبت أرب ة عدر ناسطا ذت ر  عدرين آشرين  لى حرذقات   طرجا  لى محرقة يي
  ـدع ال ـالا لـ  نـتمكن حتـى اللحظـةأ ذيل  نطلع على مصيرج   ذمهما حاذلنا ا

موضـــع ت مـــع الندـــطا  المـــدنيين ذالدـــ را  ذالتنـــويريين األحـــوازيين المقهـــى 
   )= التـكشر الثقـااي الرااضين للخرااات الدينية ذالم ضالت القبا،ليـة ذمظـاجر

Lag Cultural )  ذملتقـــى مهمـــا يســـند باســـتمرار المســـيرات ذاالحت اجـــات
ْـد انطـال  مسـيرات  .السلمية عبـر التخطـيأل لهـا ذ بـدأت المحرقـة النكـرا  بيعاي

احت اجية من حي الثورة بكدا  عال سهد ل  اإلعالم األحـوازي  ذنظـرا ألن الحـي 
عا  اـي كـ  مسـيرة ذاحت اج يـة ذانت اضـة  اإنـ  يدـهد باسـتمرار أجـوا  جو السـب

ذ بـــين  2018.04.04أمنيـــة ذرصـــد متواصـــ  للندـــطا   ذلـــتل  بـــين المحرقـــة 
ذللـ  علـى شل يـة   2018.04.03االنطالقة االحت اجيـة مـن الحـي ليلـة ذاحـدة 

برنــــامف تل ييــــوني للقنــــاة الرســــمية التــــي نقضــــت الوجــــود ال ربــــي األحــــوازي 
مــن شار ـة األحــواز؛  ل أن البرنـامف أســار  لــى  ذتقصـدت  مــأ الهويـة ال ربيــة

عـور   ذأكد على اات ال ذجود قوميـة الالقوميات اي جغراايا  يران ذأجم  ال رب ل
 بدال من ال رب أصحاب األر  ذالسكان األصليين اي جغراايا األحواز

ذذاصلت االحت اجات السلمية ذالمدنية مسـيرتها حتـى ذصـلت مبنـى ذكالـة 
يــون الرســمي اــي مركــي األحــواز ذماطلتهــا احت اجــات اــي المــدن اإللاعــة ذالتل ي 

ذيبـدذ مـن  .األحوازية  ذل  يبد النظام القم ي أي اعتتار عن اإلجانة المدرذسـة
شــالل تحليــ  عمــ  األجهــية األمنيــة التــي تحــاذل تقليــ  االحت اجــات الســلمية 

اـي ذالمدنية من شالل عـدم االسـت ابة ألي مطالـ  اقـد اسـتدت االحت اجـات 
أســبوا  طــ  بــدأ التطويــ  ذم اج ــة باالعتقــاالت للمحت ــين مــن قـِـ َ ل القــوت 

ال سكرية ذجهاز األمـن  92ذزارة األمن ذاستخبارات ال رقة المدرعة  (=القم ية 
للحـــرس الثـــوري ذارقـــة مكااحـــة كـــارذن ذالدـــر ة ال امـــة ذاريـــ  ذلـــي ال قيـــ  

الرصاص الحـي ممـا أدت باستخدام الغاز المسي  للدموا ذ )لمكااحة االنت اضة
 لـى اعتقــال ندــطا  بــارزين ذمحت ــين ذمطـاردة ب ــل ذت ــريا آشــرين  ذيقــدعر 

ــد علــى  ــنه  ( 520(حتــى اللحظــة أن االعتقــاالت ذصــلت  لــى مــا ييي م ــتقال بي



ـر أعمــارج  أقــ  مــن  بــالرذن بالــدم (عامــا ذمــن جنــا رُا ــت جتااــات: ) 18) يصع
ــا أحــواز ــي ذااتخــر ذالــت(ذ )ن ــدي  ي ــا عرب ــ  ينتحــرأن ــ  ي  ب   ذســرعان مــا )ي ل

 2018أمـارسأ 27أي اـي  )انت اضـة ال كرامـة(تحولت  لى انت اضة سميت ب 
ــدة اتصــلت بمــا ســبقها مــن انت اضــات للدــ    ذصــارت حلقــة انت اضــية م ي

الـتي ذاصـ  نهـف   ال ربي األحوازي  يلة أرب ـة عقـود مـن حكـ  النظـام الـديني
   :حك  الديني مارس عمليا اآلتيالنظام ال ارسي القومي الساب   ب  ال

 مصادرة ميا  نهر ذت طين األر  ذسكانها: اإلنسان ذالحيوان ذالنبات؛  أ أ
تدجور أحـوال البي ـة ال اتكـة جـرا  االنت ـاا الم ـر  مـن شيـرات األر  ذ جمـال  أ ب

 الرعاية ذالوقاية ذعدم االجتمام بال واصأ الرملية التي تهدد سالمة األحوازي؛

سياسات الدذلـة اـي تح يـي ييـر سـكان األحـواز ال ـرب اـي النـيذن  لـى األحـواز   أ ت
ذالمـنين السـكنية ذالماليـة بـكعلى أسـكالها ذاإلكثـار مـن المقـاذالت ذالمدـاريع 
لصالا النازن تحت لري ـة المدـاريع الو نيـة بغيـة ت ويـت اـرص ال ـين علـى 

م بغيــة ت ــريأ 1925األحــوازي ذمواصــلة سياســة التــو ين المبــدذ ة منــت عــام 
 الم تمع األحوازي  ذبالتالي ضرب بنية الم تمع ال ربي؛

 لصا  تهمة   لك  ناسأل مدني ذطقااي ذأدياني باز الردة ذالبغـي ذمحاربـة الـ    أ ث
 العتقال  ذالتخلل من  ذتغييب ؛

الت ام  مع ك  عربي أحوازي اي المراكي األمن على أن  تهديـد لمسـكلة األمـن   أ ا
 القومي؛ 

الســــكان األصــــليين األحــــوازيين بمقـــدمات مدرذســــة لتقليــــ  التواجــــد ته يـــر  أ ن
  .للسكان األصليين ال رب

 ذتصنأ ك  جت  ال قرات ذا  أعراإل دذلية انتها  لحقو  السكان األصليين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صورة قبي  المحرقة بلحظات ل ان  من مقهى النوارس

 
 

 مقهى النوارس:(ساعة الص ر لمحرقة 
ـــــي  ـــــدة ا ـــــوارس أدت أدذارا عدي ـــــى أن مقهـــــى الن ـــــرت اإللماعـــــة عل لقـــــد م
االحت اجات ذدع  تحـر  االنت اضـة اـي األحـواز اـال سـ  نتي ـة للـ   سـوإل 
يكون على مرأت ذمسمع القوت األمنية  ذبخاصة االسـتخبارات التاب ـة للحـرس 
الثــوريأ ذبنــا  علــى ت ربتنــا ذالم طيــات اــي اهــ  منه يــة ال مــ  عنــد الحــرس 

ن المقهـى كـان الثوري اإلرجابي من الرصد ذالمطاردة ذاالعتقال ذالت تي أأ اـإ
تحــت رصــد اريــ  اســتخبارات الحــرس الثــوري بــال أدنــى ســ   كونــ  بقــى ح ــر 
عثرة أمام الضبا  ال مال  التين تصر عليه  األجهية األمنيـة مـن شـارا األحـواز 
علـــى تصـــ ية رذاد  ذجـــ  النخبـــة مـــن الندـــطا أ ذبحســـ  مـــا تـــ  رصـــد  مـــن 

أساســا بقمــع أي م لومــات مســربة اــإن اســتخبارات الحــرس الثــوري المكل ــة 
تحــر  ذلــو كــان ســلميا  تختــار عمــيال ذالمــرجا أنــ  ال قيــد حميــد بيــت مدــ   

نيسـان عـام  15إلن از ال ملية بنا  على سواب  ل  ن ـتجا انطالقـا مـن انت اضـة 
 أم ذدذر  اإلجرامي اي االعتقال ذاالشتطاإل 2005



وكـ  المهمـة  ليـ   ذجـو بـدذر  يبـدأ تيار ال مي  ال قيد بيـت مدـ   تاشب د 
ال م  اي البحا عن من ت للتغلغـ   لـى داشـ  المقهـىأ ذبحسـ  الم لومـات 
الواردة  لينا من ندطا  الداش  األحوازي اإن الندطا  اور دشول المقهى يقـوم 

ـــ  عمـــ  ـــة ممـــا ي رق ـــرازات جي،ي ـــأ ذ جـــرا  احت ـــإيال  الهوات الرصـــد  أكثـــرج  ب
ذاالستماا بما يدذر اي المقهى أحيانـاأ ذمـن جـتا المنطلـ  ي أتـي دذر ال ميـ  
بيــت مدــ   بالبحــا عــن عميــ  ســري ليرعــ  اــي المقهــى  ايصــادإل أن أحــد 

من أسرة مست رب ذدعي علـى قبليـة بنـي عمال المقهى المدعو حامد الكناني 
مالـ  المقهـى ذتـ   ـرد أ اي شالإل مع مدير ذ .كنانة كما صرن ذجها  القبيلة

الناسطينِ جما محمد الحيدري ذعادل ال  ري  ذيبدذ أن الطرد جا  نتي ة س  
بسلوك  الغريـ  ذمنهـا أسـ لة ال تبـدذ ألي ـ أ ذالحقيقـة أنهـا تـ  اشتيـار المـدعو 

 أحامد الكناني عميال ب د  رد 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
ذمن جنا يبدذ أن المقهى كـان تحـت الرصـد األمنـي المدـدد للـتخلل منـ   

أن الرصــد ال يغـــادر كـــ  صـــغيرة ذكبيــرة   ل اعتبـــر اريـــ  اســـتخبارات الحـــرس ذ
الثوري المتـابع لندـا  مقهـى النـوارس ذجـود الخـالإل ارصـة طمينـة ل كـي يبـدأ 

ذبحس  الم لومات أن اي ليلة ال ريمة قام ال مي  ال قيد  .مخطط  اإلجرامي
 ُ ِجـ ُ بـالمنع مـن بيت مد    رسال المـدعو حامـد الكنـاني  لـى المقهـى  ال أنـ  ذ

ذالم لـوم أن التهديــد  .قبـ  المـدير  ذيـتج  ذب ـد ســاعة ذي ـود ذيهـدد بالقتـ 
بالقت  كان جـي ا مـن مخطـأل المحرقـة لتـت  أمـام المحاضـرين ذالدـهود ال يـان 
على أن جنا  تهديد سب  ال ريمة  ذالحقيقة أن المدعو حامد الكناني التقـى 

طا  اـي السـاحة األحوازيـة ن لـ  ب مي  االستخبارات بيـت مدـ  أ ذنحـن كندـ
ــد لــ   ــة اــي ذضــع المخطــأل ذالتمهي ــة القم ي ــدا كيــأ ت مــ  األجهــية األمني جي



ذتحريــأ الحقــا، أ ذمهمــا يكــن اــإن التهديــد ســب  المحرقــة بقليــ   ذبحســ  
 اادة الراح  حمية عباس سايع الطراي التي جرا لالنقال  ذلمـا دشـ  المقهـى 

 7 .لكليهمـا اـي المحرقـة ذنـاال الدـهادة تـ  التصـ ية 6أيلـ  البـاب عليـ  مـن 

الخارا  ذقد أدلى بالدهادة على سرير المدـ ى للندـطا   ذكـان يمتـع بصـحة 
كاملة أن جنا  عدة تحركـات مدـبوجة كانـت ت ـري علـى بـاب المقهـى  ذكـكنع 

ما  ذمنها ذضـع برميـ  لمـادة كيمياذيـة سـديدة االسـت ال  8جنا  تحضير ألمر 
ذجدير بالتكر أن التككيد على المادة المتكورة جو أيضـا  .اي الباب  )البنيين (=

ــي ســلي  أن ي  ــ   ــول بتبريــر عقل جــي  مــن المخطــأل اإلجرامــي ذال يمكــن القب
  :برمي  جت  المادة بالمقهى ذاي  المواص ات اآلتية

 شمسما،ة متر مربع مساحة المقهى كااةــ 
 ت األسرةأرضية المقهى سراميكية ذال دران سراميكية ذال م رذسات سوــ 
 ذجود حو  ميا  صغيرة بمساحة أرب ة اي أرب ةــ 
 
  :ذاي السيا  ن س  أس لة 
 أكيأ است   المقهى بالنار دا ة ذاحدة حتى أن  تحول  لى رماد؟ )أ

أ كيــأ أن برميــ  المــادة ذصــ  حتــى أقصــى الحيطــان ذأحــر  الندــطا  )ب
ن ذضـع المرجا أ 8 .انظر المحل  اي ايتيال حمية عباس . 7؟  70%بمستوت 

البرمي  جو لتيييأ الحقا،  على أن المحرقة تمت نتي ة يض  المدعو حامـد 
الكناني بينما آطار المحرقة تدير  لى ذجود مادة أسد است اال ذان  ارا اي  ي اد 

 المحرقة استخدمتها األجهية األمنية
أ لمـالا تـكشرت اإل  ا،يـة التـي جـي علـى مقربـة مـن المقهـى ذاـي سـاعات )ا .

 كنها ذصلت ب د قرابة ساعة؟ د شلت الدوارا  لال  ر ذق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3المحرقة كما اي اإلعالم اإليراني
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  :ذاي السيا  ن س  تطرن االحتماالت اآلتية
أ التككيــد علــى البرميــ  مــن قبــ  اإلعــالم ذأجهــية األمــن  نمــا جــو مــن أجـــ  )أ

 التضلي 
  .است مال مادة يير البنيين )ب .

اـي لقـا  ذكالـة األنبـا  اإليرانيـة مـع حمـية ذمن شالل متاب تي لحديا مصور ل  
ذجــو علــى ســرير المدــ ى  اتضــا لــي ذجــود تقطيــع لدــريأل ال يــديو ذتحريــأ 
لدـــهادت  بدـــكن المحرقـــة يبـــدذ أن االســـتخبارات حراتـــ  بمـــا يت ـــ  مـــع  اـــادة 

لقبل علي   المدعو حامد الكناني اي الوكالة ن سها الحقا ب د سيناريو  لقا  ا
ذ بحس  سهود عيان من شارا المقهى أن البرمي  نقل  أكثـر مـن  .أي الكناني

أحــدج  جــو ال ميــ   طالطــة ســخوص ذذضــع اــي بــاب المقهــى  ذمــن المــرجا أن
دأت المحرقة ذتمت  ن ازجا ت حميد بيت مد  أأ ذب د لل  بالمدرإل ذالمن ع 

 أبن ان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   :ن المحرقة بيد استخبارات الحرس الثوريتص ية الناجين م .

عبــت المحرقــة أرب ــة عدــر ناســطا بــارزا ذعرضــت مــنه   لــى حرذقــات  لقــد يي
جــو حمــية  30%بحســ  الم لومــات  ذالوحيــد الــتي ت ــر   لــى  60%بنســبة 

 عباس سايع الطرايأ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المحرقة  قب  حمية عباس سايع الطراي                          
 
 

ذقد اعتبرنا  الداجد األج   ذمن المرجا أن  سـهد التحضـيرات كونـ  عنـدما 
لمقهى لالنقال أيل  الباب ب د  بلحظة عاجلة  ذب د    ا  المحرقة دش   لى ا

ذ ب د نقـ   .عثر علي  اي جان  من المقهى ذنق  مع المحرذقين  لى المد ى
المحــرذقين  ذمــنه  حمــية عبــاس   نــت االســتخبارات أنــ  أيضــا قــد أصــي  ال 
ة محالـة بحرذقـات بالغـة الخطـورة كـاآلشرين بحسـ  تخميـنه  لمسـتوت المحرقـ

ذال ين ـو منهــا حتــى ذلــو كــان اــي ال نايـة المركــية  ذالحــال أنــ  ذضــع اــي جنــان 
ذمنهـا كانـت ال رصـة  .المد ى ال ـام نظـرا ل ـدم طبـوت مرحلـة الخطـر اـي حقـ 



الوحيــدة لييارتــ  جــي الســاعات األذلــى مــن ال نايــة ال امــة اــي المدــ ى  ذكمــا 
ــة صــحية جيــدة  ذيبتســ   ذيراــ ــتل  يظهــر اــي الصــور أنــ  كــان بحال ع يــد  ذل

ذل كـن  .استبدـر الندـطا  ذاألصـدقا  لـ  بـالخير ذالسـالمة ذالتقطـوا م ـ  صـورا
تتبع أحوال ال رحى من قب  األجهية األمنيـة اقـد أدت  لـى ال ثـور علـى حمـية  

قليلـة جـدا يصـ  اريـ  مـن قبـ  األجهـية األمنيـة بـيي ذمن جنا ذ ب يـد سـاعات 
قـا  بـ  حتـى أن ذالديـ  مُ ن ـا مـن مدني ذي لن ب د اللحظة عن عـدم  مكـان الل

ذلمــا علمــت االســتخبارات أنــ  ين ــو قامــت بتصــ يت  اــي  .الحضــور اــي يراتــ 
عبت الداجد األج  عـن مسـرن الحقيقـة 2018.04.10 ذأمـا مـن ن ـى  .ذجكتا يي

من الموت ذجو بحالة سبيهة بالموت كحمية المهاذي  اإن سدة الحرذقـات ايـ  
تل  جو ذاآلشرذن ل  تهـت  بهـ  األجهـية مـا لـ  ذال يرجى من  البقا  ل 60%جي 

  .ت ل  بالتحديد أنه  ال ي ارقون الحياة ب د لل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المحرقة  ب د أن ن ى من حمية عباس سايع الطراي                          
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   اي اإلعالم ال ربي  المحرقة تداعيات
لقــد ســهدت األحــواز اــي ال قــدين األشيــرين ان تــان ب ــل اإلعــالم الرســمي 
ال ربي على المدهد األحوازي ذاألحـداث الداميـة مـن الم ـازر ذالمحرقـات التـي 
التي جرت على الد   ذاقا لسياسات مدرذسة تحـاذل تـدمير كـ  مـا لـ  صـلة 

 باألحواز من منظور اجتماعي ذطقااي ذعربيأأ 
لكي تخلدجا يا  لقد ذطقت ب ل ذسا،  اإلعالم جت  المحرقة ذاي جتا الس

إلســـــالمية نختـــــار منهـــــا جـــــت  مـــــي لنظـــــام ال مهوريـــــة ااـــــي األرســـــيأ اإلجرا
 المقتط ات:

سخصاً ذأصي  ال دـرات ب ـرذن نتي ـة  20قت  : صحي ة االتحاد اإلمارتية
بمدينة األحـواز  ايمـا اتهـ  ناسـطون « الثورة»حري  كبير س  اي مقهى بحي 

أحوازيــون أجهــية األمــن اإليرانيــة بــالوقوإل ذرا  الحريــ  نتي ــة شــرذا أجــالي جــتا 
ـــة بحقـــوقه  المغتصـــب ذاتهـــ  ةأأ الحـــي بمظـــاجرات م ارضـــة لطهـــران للمطالب

ــتي  ــورة ال ــ  اــي حــي الث ــون الســلطات اإليرانيــة باات ــال الحري ناســطون أحوازي
ــت انت اضــة ــ   ي تبــر مهــد المقاذمــة األحوازيــة من أ ذاتهــ  الناســطون 2005أبري

عامالً تاب اً للنظام اإليراني بإضرام النار اي المط   ب د  يـال  بابـ  مـن الخـارا 
 أ4 ذرش البنيين على أ راا أ

 

أ  أ ن الحادث اي مقهى النوارس بحي الثورة ن ت بدك  مت مد: قناة الحرة
ذاته  أحوازيون السلطات اإليرانية بالوقوإل ذرا  الحري   ال سـيما ذأن المنطقـة 
تدـهد احت اجـات سـ بية ضـد النظـام منـت شمسـة أيـامأ  ذيدـ ر عـرب األحــواز 

تهمين من قب  الحكومـة ذشصوصـا اـي ذسـا،  اإلعـالم الحكوميـة  ب ـد أن بال
مـــارس الماضـــي برنام ـــا لن  ـــال ب نـــوان /بـــا التل ييـــون الحكـــومي اـــي آلار

ـــة الحمـــرا " ـــران دذن أن يـــتكر  "القب  ـــي  ي ـــات ال رقيـــة ا ـــ  الهوي اســـت ر  اي
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 أ5ال رب
 
 

ســــب  ال ديــــد مــــن مســــتخدمي ذســــا،  التواصــــ  : قنــــاة ال ربيــــة اارســــي
 420حيـا قتـ  م 197اـي عـام  "Rex Cinema Burning"االجتمـاعي النـار بــ 

سخًصا اي حري  اي السـينماأ الحريـ  الـتي تـيامن مـع بدايـة الثـورة اإليرانيـةأ 
ذن للخميني النار  لى سااا  اي سب ينيات القرن ال درين نس  الثوار المسيد

  لكــن ال يوجــد دليــ  علــى تــور  ســااا  اــي جــت  القضــية بالــتاتأ اــي للــ  
 .6ياليوم   الثوار المسيدين للخمينالوقت   اته  الب ل   كما جو الحال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5
 iran/429091.html-fire-https://www.alhurra.com/a/ahvaz 

6
 http://ara.tv/rma5j 

https://www.alhurra.com/a/ahvaz-fire-iran/429091.html


 
 
 
 

   :ضرام الب د القبلي القوت األمنية اي  مسامرة    
  بي ة على ييال ال األحوازي الم تمع أن عديدة دراسات اي بينا لقد
 ظاجرةك األحوازي الم تمع سرا،ا يالبية لدت يسو  األمر ذجتا القبيلة
 من قوية عصبية استطاعت  مت ددة عصبيات ) :جي القبليةذ مقبولة 

  ليها ال صبيات ك  انضمام جتا ي نى ما ال ميع على تغل  أن بينها
ع    أ(7كبيرة ذاحدة عصبية ونلتك

  بي ة مردذدجا األحوازي الم تمع اي القبيلة مقبولية أن ذبديهي
 جتا نس  صمي  من األحوازي حيا  عامة ص ةب أذال ال ربي اإلنسان
 الحالة جان   لى  ن س  ال ربية الطبي ة يحم ذ ال ربي  اإلنسان

 ذمن أشرت  لى قبيلة من تتغاير ذجي طانيا  ذالسوسيولوجية السايكلوجية
 الطبي ة يير اي ذآشر بدك  ال ربي الخليف اي أشرت  لى جغراايا

 ذالهبة أذالدي أ اللغة اي حدةمو مدتركات طمة أن  ال  ال وجرية
 حالها على األحوازية القبلية الطبي ة تيال ذال ال دذان حال اي ن دةذال

 كاللظل  مدهود تطور أي أرت اال االحتالل قب  بما أق  ال صلة على
  ذال صبيةأ
 - 1332) نذشلد بن  األذل ال ربي السوسيولوجي الم كر ذيكدأ

 ب ل ذال دذان الظل  ايه  البدر أشال ) :الطبي ة جت  عن (م1406
  ال أشت   لى يد  امتدت أشي   متاا  لى عين  امتدت امن ب ل  على
 سايكلوجياب ترابأل على شلدذن بن  كدأ أن ذالم لوم (8ذازا يصد  أن

 اي حاضرة نراجا ذالتي دا،يةالب ــ ال طرية الطبي ة ذجي قوامهاذ الن أ
 أنثرذبولوجية برصادة ذص ها أردنا  ن األحوازي ال ربي الموا ن بينة

 عضويا كا،نا وص  ب اإلنسان دراسة أعني أ( Ethnography )= ذص ية
 جت  للتغييرات ذتب ا  الوراطية راتييالتغ نتي ة يكتسبها ص ات لدي 

 ايكون اإلنسانية السالالت اي  بما  ذشصا،ص الم تمع تغييرات تالحقها
ع  ذما األحوازي اإلنسان موضوعها  سوسيولوجية تطورات من علي  مر
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  أسايكلوجية ذتناميات
 )= لقبليةا كالحالة الطبي ة جت  محصالت بين اي  أارزت موقأ ذلنا

Tribalism) ذالقبا،لية =( tribes) القبا،لية: من االستنبا ي ذمنظوري 
 الدما،  على المحااظة على قادرةال نوعيةذال أذلية البنية لات المنظومة
 م تم  أ اي مت ددة سرا،ا عند ةاألحوازي ال ربية ذالهي ة ذالمالما
 مع الت ام  ت يد التي المثق ة الدرا،ا استثنينا لو نقدي منظور ذمن
  لى اإلسارة يمكن ذجنا القبلية الطبي ة على الغالبية اإن القبيلة  اجرة

 بين ذالد ار النياا  ضرام اي القبيلة دذر جيدا ت رإل األمنية جهات أن
   هار اي ألمنيةا ال هات بادرت التن يت ب د ذلتل  ذأشرت عديرة
 أن على م بر  سيناريو ل  ذقدمت عاما عدرة السب ة يبل  مراج 
 شالاات نتي ة الحادث ب    قام ذأن  كنانة قبيلة من ن س  عن ي لن
 على الت تي  ط  أذال ال دا،ري الصراا ل بة تبدأ لكي 9عدا،رية أسرية
  أاألحوازي االجتماعي الت ك  من لمييد طانيا المحرقة حادث أص 
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   :كلمة المحصلة

ذاــي ضــو  الم طيــات ذالدــواجد التــي بــين أدينــا يبــدذ أن المحرقــة البدــ ة 
ذمخططها اإلجرامي ذال م  المدرذس لها من تحضيرات ذم دات ت و  مستوت 

 =)د كحامـد الكنـاني الـتي اسـتغلت  األجهـية األمنيـة االن از بواسأل سخل ذاح
ع ــت (اسـتخبارات الحــرس يثبــت  ن ازجــا بواســطة اريــ  ذذجــتا أذال   بــاحتراإل تن

أن ذقوعهـا ا ـرا الم رذاـة لـدينا بسـوي ات الصـ ر لدـنع المـداجمات بمـا عم  ذ
ا ن اعتيـادي من قب  األجهية األمنية ضد الندطا  يظهر أنها ل  تكن عم  مـو

ذجـتا طانيـا  طــ   عـادة السـيناريو الــ  كدـوإل ذال اسـ  باات ــال األجهـية األمنيــة 
 سببا موجوما ذجو الخالاات االنتقامية ال دا،رية ال دا،ريةأأ 

اك  جـت  الم طيـات ذالدـواجد ذ ضـااة  لـى الم راـة بكي يـة عمـ  األجهـية 
حرقــة قامــت بهــا بســح  الت ربــة اــي تصــ ية ندــطا  القضــية األحوازيــة: االم

ذأشيـرا  (ذلـي ال صـر)= استخبارات الحـرس الثـوري اإليرانـي )األجهية ذ بالتحديد 
عـأن التص ية بالمحرقة  ريقة  ان بصـالة ادا مكدـواة  ذقـد مورسـت قـبال  اـي عب

عــ الم رذاــةعــر  األاــالم الدــهيرة  م ذالتــي ران 1979اــي  انادا ســينما ركــأ عب
  .ضحيتها ال رب السكان األصليون أنتا 

ــة علــى مطــاردة النــاجين  ذمــنه  حمــية عبــاس ســا،ع  طــ  أن الدــواجد الدال
مت تص يت  ذجو على سـرير المدـ ى عاما حيا ت 23الطراي البال  من ال مر 

 ير األس لة تلو األشرت ذمنها: تث 30%كون  مصاب بحرذقات ش ي ة بنسبة ل
ي مـن المحرقـة ذلـ  ت  لـ  يت ـااى األجهـية األمنيـة بتصـ ية النـاجقامـت  ل ا 

 كدأ عما ساجد  من المحرقة؟ كي ي ري اإلعالم م   مقابلة للل
أنا  لبت كما أن سريأل ال يديو يظهر أن المدعو حامد الكناني  ذجو يقول: 

كـي أقـول: أنـا ا لـت المحرقـة سخصـيا ذأن المحرقـة ! ذل10من القناة لتلتقي بي
 ذبنــــا  علــــى مــــا اــــات اإننــــا نحمــــ  النظــــام حكــــ  الــــديني اــــات عدــــا،ريةشال
=(Theocracy   ) الــداع  لكــ  أســكال ال نــأ ذاإلرجــاب اــي األحــواز ذمنطقــة

بـا ذالواليـات المتحــدة األمريكيـة مسـسذلية المحرقـة لمقهــى الدـر  األذسـأل ذأذر 
  .النوارس
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