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پان عربسیم و متروپل آبادان

اینجا آبادان است و آبادان می ماند
در نظام هــای دموکراتیــک یا مردم ســاالر جامعۀ 
معاصر که مدعی پشــتوانه رضایت و مقبولیت از سوی 
اتباع خویش اند، برای این منظور، یعنی کسب رضایت 
بیشتر؛ مکانیسم هایی مانند: انتخابات و جابجایی قدرت، 
آزادی اجتماعــات و محدودیت دوره زمامداری، حقوق 
و آزادی هــای فــردی، آزادی احزاب و فعالیت نســبتاً 
آزاد مطبوعات، دســت به دست شــدن مسالمت آمیز 
قدرت و نظارت قانونی و ســاختارمند مردم بر دولت ها 
در نظر گرفته شــده است و اینها در حکم معیاری برای 
سنجش عیار دموکراتیک بودن قدرت سیاسی در نظر 
گرفته می شود. حال سوال مهمی  که مطرح است به این 
شکل خودنمایی می کند که در ایران معاصر برای کسب 
رضایت جمهور، چه اقدام عملی مشخصی باید در حوزه 
قانونگذاری و حکمرانی سیاسی انجام داد تا این رضایت، 
کسب و سپس افزایش یابد؟ قبل از پاسخ به این سوال و 
ارائه راه حل مشخص برای این پرسش، باید به یاد داشته 
باشــیم که ایران انقالب اسالمی  و بعد از تحوالت سال 
1357 مدعی الگوی نویــن حکومت داری و حکمرانی 
در عرصۀ بین المللی است. در واقع انقالب اسالمی، خود 
را در ســطح یک الگوی جهانی می بیند که دیگر ملل 
می توانند از این الگو، نمونه برداری کنند. با این وجود، اگر 
به لوازم یک الگوی جهانی برای صدور تفکر انقالبی توجه 

نشود؛ در واقع صرفاً ادعایی مهمل بیش نخواهد بود.
از طرفی دیگر در انتخابات ریاست جمهوری 1401 
مشاهده شد که بخش زیادی از واجدین شرایط در این 
انتخابات شرکت نکردند و برای اولین بار تعداد آراء سفید 

و باطله رشد معنا داری داشته است که می تواند به نوبۀ 
خود زنگ خطری برای نظام سیاسی ایران که متکی به 

رضایت و رأی مردم است، باشد.
نکته مهم دیگر هم این اســت که در شرایط فعلی 
نظام سیاســی ایران اســالمی ، حاضر نیست که دربارۀ 
شــیوه احراز صالحیت کاندیداهای ریاســت جمهوری 
تجدیدنظر نماید؛ امــا از طرفی هم نمی توان با هم این 
مســیر را ادامه داد و هم توقع حضور پر شــور مردم در 
انتخابات های پیش رو را داشت. بنابراین، با وجود همین 
شــرایط و اقتضائات و در صورت عدم تغییرات اساسی، 
راه حل چیســت؟ آیا باید حیات سیاسی را به بن بست 
کشــید یا باید راهی برای نیل به اهداف دموکراسی در 
ایران معاصر یافت؟ آیا می توان با ادعای خدمت به مردم، 
در دوره ای نظر مردم را نشــنیده گرفت؟ یا اینکه باید 
الگــوی جهانی خود را در این بزنگاه های حســاس و با 
تصمیمات مهم سیاسی به نمایش گذاشت که تحت هر 

شرایطی نظر مردم برایش مهم و با اهمیت است!
 به نظر ظرفیت حکمرانی ما تحت همین شــرایط 
بگونه ای اســت که می تواند حتی با عدم تجدید نظر در 
مباحثی مانند احراز صالحیت ها و... نیز پشتوانه مردمی  
خود را حفظ کند و این نیاز به کمی  توسعه نگاه ها، کنار 
گذاشتن پیران سیاست ورز و افزایش افق دید در سپهر 
سیاســت دارد. البته اصل بر اصالح اساسی است اما اگر 
خشــت کج را نمی توان صاف نمــود باید این  اتفاق رخ 
دهد؛ تا مسیری برای دیدگاه های نو و جوانان متخصص 
و عاقل باز گردد و در نهایت نظام ایران با اقتدار )مفهوم 

اقتدار شامل عناصر عقالنیت در تصمیم گیری و رضایت 
عمومی  است و از این جهت با قدرت متفاوت می باشد( 

اهداف خود را با سرعت پیش ببرد. 
با این توضیحات راه حل مشخص برای سوال اصلی 
این مقاله این اســت که، مجلس شــورای اســالمی  با 
همکاری شورای نگهبان طرح و مکانیسمی  را پیش بینی، 
پیشــنهاد، مصوب و قانون کنند که آن قانون، این حق 
را برای مــردم در نظر بگیرد که اگر مردم به هر دلیلی 
در هر کدام از انتخابات های کشور از کاندیداهای تایید 
صالحیت شده رضایت نداشــتند و تمایلی به انتخاب 
هیچ کدام از آنها را نداشــتند، بتوانند از طریق صندوق 
آراء این نظر مهم خود را نیز به اطالع حاکمیت برسانند. 
بنابراین قانوِن پیشنهادی، سپس شورای نگهبان موظف 
باشد با دقت نظر و وسعت نظر فراخ تر نسبت به دیگران، 
کاندیداهای جدید دیگری را به رأی مردم بگذارد تا در 
نهایت مردم بتوانند از میان کاندیداهایی که در مرحله 
دوم معرفی می شــوند، فردی را که مناسب تر تشخیص 
می دهند انتخاب نمایند. اگر مسئوالن مربوطه و نهادهای 
تصمیم گیر در این زمینه چنین نگاه باز و نظر وسیعی 
را در عرصه کالن، قانونی و ســپس اجرا نمایند، به این 
معناســت که تجدیدنظرطلبی را در ساختار نظام وارد 
کرده و رواداری خود نســبت به خواست و نظر مردم را 
افزایش داده، و شــمول گرایی سیاسی خود را به منصه 
ظهور رســانده اند و از این طریــق می توانند افزایش و 
تثبیــت رضایتمندی عمومی  و همراهی همدالنۀ بیش 

از پیش مردم را به ارمغان داشته باشد.

آبادان را وارون )برخالف( آن چه که برخی می پندارند 
نباید شهری نوپا و تنها زاییده صنعت نفت دانست زیرا 
بر پایه گزارش های تاریخی، پیشینه این شهر را می توان 
تا گاه باســتان جستجو کرد آن  هنگام که در پیوندگاه 
اروند بــه دریای پــارس پادگانی بــرای جلو گیری از 
دســتبرد دزدان دریایی پایه گذاری گردید و پیرامونش 
شــهری ســاخته شــد٬ که آن را »اُپاتــان« نامیدند. 
چنان که اصطخری گیتا شــناس سده 4 هجری مهی 
در رویه 43 کتاب مســالک و ممالک می گوید: »در دو 
فرسنگی عبادان در خلیج فارس، جایی که دجله بغداد 
به دریا می ریخت، مناره مانندهایی چوبی به نام َخشبات 
)خشــاب( بر پا بود که نگهبانان در چهارطاق های آن 

رفت و آمد می کردند.«
نئارخوس سردار اســکندر مقدونی نیز در رویه 75 

سفرنامه  خویش آورده است:
»سفاین وقتی وارد خلیج فارس می شدند، تیرهای 
عظیم الجثه بــه قطعات الوار، اینجا و آنجا برافراشــته 
شده بود تا دریانوردان را در مسیر خود هدایت نماید«. 
ســید محمد علی امام شوشتری خشبات و خشاب که 
فانوس های دریایی در بســتر اروند روند و خلیج فارس 
بودند را نامی فارسی و ریختی دیگر از واژه»خوشاب« به 
چم )معنی( آب خوب و بهتر برای کشتیرانی می داند. 
به گفته ناصر خسرو »مردم َعبادان ساختن این فانوس ها 
را به پادشاهان باستانی نســبت می دهند.« به همین 
شــوند )دلیل( محمد علی امام شوشتری در نوشتاری 
با نام پیشــینه دریانــوردی ایران »آبــادان را یک دژ 
دریایی دانســته« و در رویه 7 کتاب دانشنامه ایران و 
اسالم نیز آمده است: »از دیرباز آبادان به علت موقعیت 
جغرافیایی اش برای نگهبانی مورد استفاده بوده است.« 
در همین  راستا بتلمیوس گیتاشناس رومی سده دوم 
ترســایی )میالدی( با واژه های آپفانــا)apphana(  و 
آبفادانا )apphadana( درباره اُپاتان سخن رانده است. 
از این رو به باور بهرام فره وشی» شکل قدیمی این نقطه 
از ایران اُپاتان )opatan( از ترکیب سه جز)اُ( یعنی آب 
و )پات( به معنی پاییدن و )ان( پســوند نسبت و جمعا 
به معنــای جایی که در آنجا آب دریا و رود پاســبانی 
می شود«. در روزگار اشکانیان، آبادان را »خاراکس« و به 
هنگام پادشاهی ساسانیان »بهمن  اردشیر« می خواندند. 
چنان کــه ابن رســته اصفهانی در رویــه 1۲0 کتاب 
االعالق النفیســه می گوید: »تا به آخر خور معروف به 
بهمن ارشیر می رسد که استان بهمن اردشیر نیز از فرات 
بصره است.« هم چنین مسعودی در رویه40 نزهه القلوب 
آورده است: »این جزیره جز والیت بهمن اردشیر است 
که آن طرف بصره و مجاور دریاست«.  ایرج افشار نیز در 
رویه 37۲ کتاب خود از زبان اسحاق بن حسین در کتاب 
آکام المرجان »عبادان را در روزگار باســتان ســرجمع 
کوره بهمن اردشیر« برشمرده است. با پدیداری اسالم 
و آمدن اعراب به خوزستان، »َعبادان«٬ »جزیره الخضر« 
و »میان رودان« نام هایی هستند که هر یک در بازه ای به 
آبادان گفته می شد. چنان که احمد بالذری رخداد نویس 
سده سوم هجری در رویه ۲۲۹ کتاب فتوح البلدان »نام 
عبــادان را برگرفته از َعبادبن الُحصین ســردار حجاج 
یوســف ثقفی فرمانــروای اموی عــراق می داند که به 
سرپرستی این شــهر گمارده شد«.  یاقوت حموی نیز 
در رویه 74 کتاب معجم البلدان می نویسد: »نخستین 

کسی که در آنجا به مرابطه نشست َعباد بن ُحصین بود«
گروهی از نویســندگان نیز باور دارند َعبادان، عربی 
شــده واژه اَپاتان است. هم چنین به گفته برخی دیگر 
از پژوهشــگران مانند »گای لســترنج« ایران شــناس 
بریتانیایــی در رویه 53 کتاب ســرزمین های خالفت 
شرقی افزون بر نام عبادان به این شهر، میان رودان هم 
می گفتند: »جزیره ای بزرگ را که بین دو شــط یعنی 
شــط العرب و کارون واقع اســت میان رودان نام نهاده 
بودند.« با پایه گذاری پادشاهی پهلوی، فرهنگستان زبان 
فارسی در سال1314 خورشیدی نام های تازه ای را برای 
بسیاری از شهرهای کشور پیشنهاد کرد که پس از دو 

سال هیات وزیران این نام ها را پذیرفت.
 در همین راستا شهری که در هزارتوی تاریخ ایران از 
اُپاتان تا عبادان فراز و فرود فراوان داشت، اینک »آبادان« 
نامیده شد تا آغازگر دوره ای تازه در تاریخ ایران باشد. در 
میان نام های گونه گونی که این شهر داشته، »عبادان« 
در یک سده گذشته همواره دستاویزی برای بیگانگان 
در راستای جدایی خوزســتان بوده است. چنان که در 
سال 133۸ خورشیدی عبدالکریم قاسم نخست وزیر و 
رهبر شورای انقالب عراق خواهان بازگرداندن سرزمین 
عربستان »خوزستان« به عراق شد و برای نخستین بار 
از نام های محمره، عبادان، سوسنگرد و... در جهان عرب 
سخن گفت. درســال 134۲ اتحادیه عرب با پافشاری 
عراق و مصر، نام عربی شهرهای خوزستان را به رسمیت 
شناخته، عربستان را بخش جدایی ناپذیر سرزمین اعراب 

دانست. 
در همان سال جبهه التحریره االحواز )سازمان آزادی 
بخش خوزستان( با پشتیبانی عراق، کویت، لیبی و مصر 
با انگیزه جدایی خوزستان پایه گذاری شد. جایگاه این 
گروه را در درگیری های قومی و مســلحانه دهه 40 و 
50 خورشــیدی با همراهی عراق می توان آشکارا دید. 
از ســوی دیگر برجسته ترین سیاســت خاورمیانه ای 
عراق از عبدالکریم قاســم تا صدام حسین نیز جدایی 
خوزســتان بوده اســت، چنان که درسال 1355 صالح 
مهدی عماش جانشین نخست وزیر و وزیر کشور عراق 
می گوید: »محمره، عبادان، خفاجیه و...بخشی از خاک 
عراق هســتند که در دوره قیمومیت خارجی ضمیمه 
ایران شده است«. صدام حســین نیز در خرداد135۹ 
می گوید: »ما آه و ناله زنان عرب درعربستان )خوزستان( 
را از یاد نبرده و به خلق مبارز عربســتان در راه آزادی 
کمک می کنیم«. بی گمان نام عبادان و دیگر شهرهای 
خوزســتان، در دوره هایی به کار می رفته  است اما برای 
نخستین بار عراق با نگرش پان عربیستی برای رسیدن 
به اندیشــه های خود به این نام ها آرمان و آرزوی عربی 
بخشــیده، برای فشــار به ایران خواهــان دگرگونی و 
جابجایی بــا نام های کنونی گردید. فراموش نکنیم که 
»عبادان« نخســتین و یگانه نام این شــهر نبوده، اگر 
بخواهیم به گذشــته برگردیم همه نام های این شهر از 
جایگاهی برابر برخوردار هستند. بر پایه آن چه گفته شد، 
آبادان اگر چه پیشینه ای کهن و دیرینه دارد٬ اما ساختار 
امروزیــن آن را باید برآمده از پیدایش نفت و ســاخت 
پاالیشگاه آن دانست. زیرا این شهر با بهره مندی از توان 
شــرکت نفت ایران و انگلیس راه پیشرفت و بالندگی 
را به شــتاب پیموده، در بــازه ای کوتاه نماد نوگرایی و 
شهرنشــینی نوین در ایران گردید. چنان که میشــل 
استیوارت دریاساالر ارتش امریکا در کتاب خویش به نام 
سپیده دم در آبادان این شهر را »معجزه نفت و اصوال” 
قطعه ای جدا شــده از محالت ثروتمند نشین و مدرن 

شهرهای لندن و نیویورک« یاد می کند.
بی گمــان آن چه آبــادان را در چند دهه گذشــته 
پرآوازه ساخت، افرون بر ریخت شهری، بینش و منش 
شهروندانش بوده است که از میان چندگانگی فرهنگی، 
شناســه ای )هویتی( تازه به نام »آبادانی بودن« پدید 
آمد. شناســه ای که همانندی با قومیت ها، گویش ها و 
خرده فرهنگ های این شهر نداشت اما از هر یک بهره ای 
برده، زمینه ساز همبستگی آن ها گردید به گونه ای که 
به دور از وابستگی های قومی و ایلی، تنها خود را آبادانی 

خوانده، به آن می بالیدند.
برآیند یکپارچگی مردم آبادان را می توان از فوتبال 
این شــهر دریافت، آن جا که پرویز دهداری و منوچهر 
ســالیا نماد آن گردیده، بزرگانی مانند حمید برمکی، 
حمید جاسمیان، عبداهلل پیران، منصور قلمی، عبدالواحد 
بزمه، کریم  سنگر گیر، اسماعیل کشتکار، صفدر بنده، 
نظام  آزادی، ناصر شــاملی، عبدالرضا برزگری، برادران 
بشاگردی، برادران مجدم، برادران مظلومی و ... سال ها 
در باشگاه های جم و صنعت نفت در کنار یکدیگر برای 
ســربلندی شهرشــان توپ زدند. هم چنین از دل این 
فرهنگ یکدست نام آورانی چون نجف دریا بندری، امیر 
نادری، ناصر  تقوایی، برادران خاکســار و... برخاستند. 
از این رو با استواری باید گفت رفتار ها و گفتارهای قومی 
که گاه در برخی از شهرهای خوزستان دیده می شود٬ 
هیچــگاه در آبادان زمینه بروز پیدا نکرد که نمونه بارز 
آن را می توان از فرو ریختن ساختمان متروپل یاد کرد. 
چنان که از دومین روز این رویداد ناگوار گروهی از درون 
و برون کشــور با گزارش ها، فرتورهــای )عکس های( 
گزینشی، دســت کاری در نام درگذشتگان، راه اندازی 
کاروان ها و برجســته  کــردن واژه »َعبادان« بســیار 
تالش کردند این شــهر را تک قومیتی نشان دهند، اما 
مردم آبادان با هوشــمندی و پرهیز از بازی های قومی 
و سیاسی به یاری همشــهریان خود شتافته، به شیوه 
خویش به سوگ جان باختگان نشستند. شوربختانه در 
چند دهه گذشــته پان عربیسم با دگرگونی در رویکرد 
و گفتمان خویش و بهر گیری از ادبیات انقالبی، والیی 
و ایران ستیرانه از هر پیشامد و چالشی هم چون سیل، 
خشکسالی، آلودگی های زیســت بوم، بیکاری و.... سود 
می جوید تا افزون بر پیگیری آرمان ها و اندیشــه های 
جداخواهانه، خوزســتان را به رســانه های سراسری و 
بیــرون از مرزها تک قومیتی نشــان داده، وانمود کند 
اعراب این اســتان از نابرابری قومیتی رنج می برند، تا 
جایی که مرگ دختر هفده  ساله اهوازی را در زمستان 
گذشــته برآمده از »ترک تحصیل او، دو زبانه بودن و 

آموزش ندیدن به زبان مادری« دانستند. 
جای شــگفتی دارد کــه این کردار هــا و گفتار ها 
ناخواسته و ناآگاهانه گاه به دست یکی از خبرگزاری های 
انقالبی و ارزشــی انجام گرفته، نوشتارها و گزارش های 
خبرنگار اســتانی آن از شــبکه های فارسی زبان مانند 
اینتر نشــنال و رادیو  فردا نیز پخش می گردد، که این 
جستار خود می تواند هشــداری به نهادهای فرهنگی، 
سیاســی و امنیتی باشــد که هر گونه چشم پوشی و 
درنگــی در این زمینه بی گمان زیان های بســیاری در 
پی خواهد داشــت. همان گونه که شاه  سلطان حسین 
با کوتاهی در برابر یورش محمود غلزایی که او را به نام 
افغان می شناسیم، سرش را، تاج و تختش را، خاندانش 
را و شوربختانه ایران را به باد داد ما از تاریخ پند گرفته، 

چنین نکنیم.
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اشکانزارعی

آخرین وضعیت 
پرونده خبرنگاران محیط زیست

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دســتگیری 34۲ تن از مرتکبین انواع جرائم 
خبرداد. به گزارش ایســنا، سردار حســین رحیمی در اجرای مرحله جدید طرح 
کاشف پلیس آگاهی که پیش از ظهر دیروز در مقر پلیس آگاهی پایتخت برگزار 
شــد، گفت: دومین مرحله طرح کاشــف در سال جاری از سوی همکاران من در 
پلیس آگاهی و پلیس امنیــت اقتصادی تهران بزرگ پس از روزها کار اطالعاتی 
طی 4۸ ســاعت  به مرحله اجــرا درآمده و امروز برخی از دســتاوردهای آن به 
نمایش گذاشته شد. وی با بیان اینکه در این مرحله از طرح 34۲ نفر از محکومان 

فراری، قاتالن، سارقان مسلح، متجاوزین به عنف، جاعالن و... 

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشــت گفت: ساالنه 
3000 نفر به دلیل نبود عضو پیوندی فوت می کنند، درحالیکه تقریبا 3 عضو بیمار 
مرگ مغزی قابل اهدا اســت که با مدیریت صحیح پیوند می توان بیماران در نوبت 
انتظار پیوند عضو را نجات داد.به گزارش ایســنا، دکتر امیرحســام علیرضایی، در 
 PMP اجالس معاونین درمان دانشــگاه علوم پزشکی کشور، گفت: در حال حاضر
)شاخص اهدای عضو( کشــور 11.۲۶ است و با کنترل کرونا باید تالش کنیم این 
آمار افزایش یابد.وی افزود: در کشور 54 درصد بیماران کلیوی، دیالیز و 4۶ درصد 

پیوند می شوند. 

دستگیری 342 مجرم حرفه ای
 و 12 ابربدهکار بانکی

مرگ ساالنه 3000 بیمار 
به دلیل نبود عضو پیوندی

قطر با  امضای قراردادهای جدید گازی، جایگزین روسیه در اروپا می شود 

شبیخون قطر به 
میدان گازی مشترک 

با ایران
سخنگویمسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپا:

به توافق نهایی در وین خیلی نزدیک هستیم

کنستمنحلوکابینهائتالفیاسرائیلفروپاشید

نتانیاهو در رویای بازگشت
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افشای اطالعات موشکی ایران
 از سوی جمشید شارمهد

در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک تروریستی تندر 
مطرح شد
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