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 )عربستان(أسامة بن الدن و مشروع ِانفصال خوزستان 
 

  حممودي جهانكري: الكاتب      
 عادل السويدي:     املترجم 
 29 – 6 – 2003:     بتاريخ 

 
له حماوالت متتد ومنذ زمن احلـاكم العثــماين يف         ) عربستان(خوزستان  ِانفصال  إنّ مشروع       

تلـك  الد أمـري الكويت احلـايل ، و برغم كـل          رضا بـاشـا ، و مـرورا بو      بغـداد عـلي 
 و بالرغم من مـعارضة معظـم سـكان العـرب يف خوزسـتان            _ احملاوالت اإلنفصالية الفاشلة    

، أّدت   فقد ساعدت عدة عوامل داخلية على تلك النـزعات       _ احملبني لوطنهم و لدينهم     ) عربستان(
ىل الغاز الطبيعي ،    إبع النفطية اهلائلة باإلضافة     و بسبب وجود املنا   . لنتائج سلبية   ىل الوصول   إبدورها  

، الذي جعلها موضع طمع لبلـدان مثـل         ) عربستان  ( و املوقع اجليوسياسي و احلّساس خلوزستان       
، و   بريطانيا و أمريكا ، و اإلمرباطورية العثمانية السابقة ، و لألنظمة العراقية احلاكمة فيمـا بعـد                

ويت و ليبيـا و مصـر       ـىل  أنّ دوال أخرى مثل الك      إ ، باإلضافة    باخلصوص للنظام البعثي العراقي   
 .،كانت دائما تدعم هذا املشروع بشكل أو بآخر  وسوريا

بنـه الشـيخ    زمن الشيخ خـزعل و أيضا من بعـده اِ        و أما بالنسبة للعوامل الداخلية ، فمنذ               
و من   _) عربستان  ( ان   هادفا من وراء ذلك فصل خوزست      ةالذي أّسس حزب السعاد    _ عـبداهللا
و تـارةً   ،  نتهجت احلل العسكري تـارةً      ِاو اليت   ) األحـواز  "  (جبهـة حتـرير األهواز  "مثّ ظهور   

ر الثـورة   نتصـا ِابعـد    أنشئت   كما.ىل هدفهم املنشود    إنتهجت الطرق السياسية للوصول     ِاأخرى  
_ السياسـي   "أسيس الفـرعني    و اليت قامت بدورها بت    " منظمة الشعب العريب     "اإلسالمية يف إيران  

 .نفصايل إىل هدفهم اِالالتابعتني هلا ، للوصول " اإلرهايب _ العسكري " و " اإلعالمي 
ـ            إنـها يف الواقع نوايا           قضـايا  " شّريرة ، و ُتعد أفكارا خطرية و حتت مسّميات خمتلفة ، كالـ

 ، هذه املخاوف و غريها اجلارية       )عـربستان  ( و يّتضح ذلك جلّيا يف حمافظة خـوزستان        " القومية  
 خوزسـتان  ىل جتزئـة   إ  وراء ذلك   من و هم يسعون  , جتاه  ِاختذت هذا االِ  اآلن يف احملافظة قد تكون      

و هـو   _ يوسف عـزيـزي بين طُـُرف     : نتبهنا جيـدا ملا يكتبه ُمنظّرهم      ِالو   خاصةً) عربستان(
 م يف أيام    2001يف عام   وحة خطرية   الذي وّجه أُطر  _ و يكتب يف صحيفة مهشهري      ،  كاتب صحفي   
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لرئاسة اجلمهورية ، و أمام املأل العام و اخلاص ، حيث وّجه أطروحةً للسـيد اخلـامتي                 اِالنتخابات  
و اجلـدير   . يـران   ِإلفصله عن   ) عربسـتان  ( ستفتاء عـام يف خوزسـتان     ِامطالبا إّيـاه بإجراء    

عربية تدفع هبذا اإلجتاه ، نذكر منهم علـى         بالذكر ، أنه قبل ذلك ، كانت ايضا هنالك شخصيات           
 و عبد_ الذي كان حتت محاية الدولة العراقية يف حينها    _ كاشف الغطاء   سبيل املثال ، الشيخ هادي      

و الرئيس صّدام حسني ، و طه ياسني رمضان ، و رؤساء            _ الرئيس العراقي السابق    _  الكرمي قاسم 
ذايت أو بفصل خوزستــان     ستمرار باحلكم ال  ِا يطالبون ب  كانوا} !؟   {العراق السابقني و الالحقني   

جبهـة التحريـر ، تسـعى جاهـدةً        ، و كانت منظّمات الشعب العريب و      يران  إعن  ) عـربستان(
بين طُُرف كان   ) يوسف عزيزي " (ي ع   "ف الشديد فإن    و لألس . ىل هذا املطلب اخلياين     إللوصول  

يضا يف مبىن وزارة   أو طرح   ـاملدعهذا  دليل على ذلك فإن     جتاه ، و ال   حياول هو أيضا السري يف هذا االِ      
شتراك مع بريطانيا ، وهو يوصـف       إىل اجمللس الوطين باالِ   أسكتلندا  الدولة مقارنةً حول وصول دولة      

يران إ ، بتاريخ    ة بتاريخ أسكتلندا أو بريطانيا من جه       ، علما أنّ املقارنة    تلك اخلطوة بالنموذج اإلجيايب   
ذلك تلك املقارنة يف    ختالفا كُلّيا عن    ِا أخرى ، خيتلف     ةمن جه ) عربستـان   ( و فرعه خوزستـان  

مبىن وزارة الدولة و حتـت عنـوان        إنّ هذا اخلطاب أُلقَي  قبل شهور قليلة يف          . املثال  
  .)أحزاب القوميات يف إيران(

ـُراعاة أصل املاّدة التاسعة                   من القانون األساسي الـذي     و النقطة املهمة يف هذا اجملال أّنه مل يتم م
ِاستقالل البلد ، ووحدة نتهاك ِاىل إ ة اليت تؤّدي بالنتيج،حلُـرّيات  ِالستغالل اي حماولة تاّماً أ مينع منعا   

و يف هذا اجملال ، جيب التنويه حول خطورة مسعى هذا           . بالتايل املّس بالوحـدة الوطنية     أراضيه ، و  
مسـتغال   ،) عربــستان   ( نفصال خوزستان   ِا بالتأكيد   ليه هو إه و ما يرومون     ـعوانأالشخص و   

 لتسهيل تطبيق احلُّريـة      و أجهزة القضاء ،    يف وزارة الدولة  "  اِالجتاه الليربايل    "بذلك بعض أصحاب    
 . ء يف املنطقة له و ألصحابه هؤالاملمنوعة

 
 نفصال ؟؟أم هتيئة األرضية لِال, ة إجيابية القيام بنشاطات قومي

 
له تأريخ و باع طويل يف احملافظة و الـدفاع عـن            ) عربستان  ( ب العريب يف خوزستان     إن الشع     

إنَّ { اإليرانية اُألخرى    ـي الوثيق مع األقوام     رخياحتفاظه بالترابط الت  ِاىل  إباإلضافة  , املذهب الشيعي   
ـ  }الكاتب وجّراء تفكريه العنصـري خيتصر مفهوم القوميات إىل جمرد كلمة أقـوام        ب ، و هنـا جي

ومّيات تعتمـد   قوة ثبات الق  : جتماع اليت تؤكّد بأن     أنه و ضمن قاعدة نظريات علماء االِ      , التذكري  
تتكون  أي شعب أو قومية ،     " :جان ركس "، وكما يقول    " رتباطات اللغوية   اِال" بشكل كبري على    
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د أن أصـحاب    اإلنسان ، وهلذا السبب جن     و  الطبيعة لديهم عن طريق اللغة ، مفاهيم لترمجة الكون ،        
هـذه  رتباط و جتانس خاص للتعايش مع بعضهم البعض ، و بواسطة            ِاهلم   تلك القومية أو الشعب ،    

الثقافة و التمازج ستنتج صورة صحيحة وإجيابية يف حال تطبيق املمارسة الصحيحة هلا يف الدولة ذات                
و أي أشخاص غري مؤهلني ، ذا ما وقعت يف أيادة إو يف نفس الوقت فإن هذه الظاهر .  التعّدد القومي 

ذا كانت إ و بالذات يف املناطق احلدودية ، ال سّيما    مضاعفةستكون خطورهتا    ,ممن لديهم نّيات سيئة     
 .  هي من نفس القوميةة اجلارةقومية الدول

مسألة اجملتمع املتعّدد   " يف فصل حتت عنوان     " هيرجموريس دوف "ا السياق يوّضح الكاتب     يف هذ     و
كانت هذه األقلية القوميـة جـاره        ذاإ: قائال  _ جتماعي السياسي   العلم االِ _يف كتابه   " اجلماعات  

يضا يف الثقافية و اللغة و العادات و التقاليـد الـيت            ألنفس قوميتها يف الدولة األخرى و تشترك معها         
لّية القومية هذه    أقدمت األق  ذاإ ، و    ، ويف هذه احلالة تصبح املسألة أكثر تعقيداً        جتتمع مع تلك الدولة   

و أيش فيها تلك القومية للدفاع عن نفسها ،         ّوة األجنبية لُتخلّصها من الدولة اليت تع      عتماد على الق  باِال
حىت لو ُدّمرت الدولة اليت تعيش فيها ، فذلك هو اخلطـر            ،  ا  هيصبح هدف تتجاوز ذلك املطلب و   أن  

يف  )  sudete ( السـوديت : نيـة  ، ما قامـت بـه األقلّيـة األملا    للمثال على ذلكو . األكرب
رتباط القومي و اللُّغوي فيما إن وجود الثقافية الغنية و اِال . 1939 ـ  1938 وكوسلوفاكيا يف عاميتش
 فقد أثبت   . املاثلة ة التارخيي ةضمن وجود اخلطر احلايل والتجرب    و) عربستان  (  العرب يف خوزستان     بني
كما أهنم  , يران  إوضد التآمر مع العدوان على      لألجنيب  ياع  نصء العرب بأهنم كانوا دائما ضد االِ      هؤال

 . كانوا أول املتصّدين لتلك احملاوالت الدنيئة
إيران ، و بواسطة تأثري     م حينما دخلت القّوات الربيطانية يف        1941للمثال على ذلك فإن يف عام           و

رة ضـد   على الثـو  ) ستان  عرب( كبري من عرب خوزستان      ٌدعدأقدم  , فتوى آية اهللا كاظم اليزدي      
ومما .  وسقط إثر ذلك عدد كبري منهم شهداء يف سبيل وطنهم و أرضهم            ،القوات الربيطانية الغازية    

 القريبة من منطقة احلميديـة ،     فن فيها هؤالء الشهداء موجودة و     جيدر ذكره أنه مازالت املقربة اليت دُ      
 . "مقربة اجلهاد  "ـ املقربة بومسّيت هذه  ,) األحـواز(وهي من ضواحي مدينة األهواز 

عندما تصّدى هؤالء العرب للعدوان العراقي بقيادة حزب البعـث ،        ,يضا جتربة أُخرى    أهنالك      و
و بالتايل فـإن    " كان يدعم بناء الكيان العريب    "ور   بأن احلزب املذك   علماً, قّدموا قوافل من الشهداء     و

 هي السـمة األبـرز ،     ) عربستان  ( العرب يف خوزستان     املواقف اإلجيابية للنـزعة القومية فيما بني     
 . و هم ال ميثلون شيئا بالنسبة لتلك األكثرية       , نفصالية  ال ينفي وجود قلّة ممن هلم نزعات اِ       ولكن هذا   
ال ) عربسـتان   ( يف منطقة خوزستان    ) يف جانبها اإلجيايب    (مر يعين أن النشاطات القومية      و هذا األ  

نفصالية بذلك اهلـامش     تلك العناصر و اجلهات ذات النـزعة االِ       تكتِفمل  ، ولكن    ُتشكّل أي خطر  
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طات القوميـة ،    ستغالل تلك النشـا   ِانفصايل من خالل حماوالهتم      ، بل حاولوا بث الفكر االِ      املُتاح
 . و هنا جيب التذكري باملشاريع اجلديدة للرؤى األمريكية.  نفصالُمرّوجني لفكرة اِال

 
 

 اإلسرائيلية اجلديدة يف منطقة الشرق األوسط ـ ةاملشاريع األمريكي
 

لقوى ُترّوج لفكرة إعادة    بدأت هذه ا   الربيطاين ،  _ حتالل األمريكي إىل االِ بعد ما تعّرض العراق         
وهدفها األساس من ذلك هم حفظ قـوة   _ وتغيري احلدود    طة السياسية للشرق األوسط ،    يررسم اخل 

ضـمان   من وراء تقطيع و جتزئة الدول يف الشرق األوسط ،         و ُيراد    _ السيطرة اإلسرائيلية يف املنطقة   
املتولدة الحقـاً يف    يضا املشاكل   أزدياد عدد هذه الدول ، ستزداد        و باِ  أمن الكيان اإلسرائيلي احملتل ،    

حتمال وحدة هذه   ِاو جّراء   . التصعيد فيما بينها    ة و حتمال املواجه ِامما يزيد من     كل دولة فيما بعد ،    
ىل إضعاف هذا   إو على األقل سيؤّدي ذلك      ، أ الدول ستكون بالتأكيد هناية حتمية للكيان الصهيوين        

 .الكيان 
) عربستان  (ق فإن عامل الوحدة الدينية يف املذهب الشيعي بني العرب يف خوزستان             ايف هذا السي      

ىل إأّدى   ,هذا العامـل املتماسـك      , خرى  و الذي يعترب أهم عامل للوحدة مع الشعوب اإليرانية األُ         
م هبا بعض ُمرّوجي أفكار قبل ذلك كانت هنالك حماوالت فاشلة قا  و.  قناعة هؤالء اِالنفصاليني     إرباك

الذين كـانوا   " يوسف عزيزي   "و باخلصوص املنتمني لعائلة     ) احلزب الشيوعي اإليراين  (حزب تودة   
حتجيم تأثري املذهب الشيعي    حماولني القضاء و  ) عربستان   (ستانيبثّون هذه األفكار بني العرب يف خوز      

 كل تلك املـؤامرات     ولكن مل تؤدِ  . نفصال   مرحلة االِ  ىلإالوصول   ,و غايتهم يف ذلك     , بني العرب   
ــذكر إ ــأثري ي ــؤالءىل أي ت ــى ه ــرب عل ــل    ,  الع ــا بالفش ــاءت كلّه ــل و ب .                                  ب

نفصاليني ، بدأت تظهر بطرق جديدة ، و هـذه املـّرة            ِالنفصال من ِقبلْ هؤالء االِ         إن أُطروحة ا  
ففي اآلونة األخرية بدأنا نالحظ يف احملافل و        .  عن طريق ترويج الفكر الوّهايب    و" إبن الدن   "بواسطة  

ّيـا   جل يّتضح ذلك و نالحظ ظهور الفكر الوّهايب ،    ) عربستان  ( املهرجانات اليت ُتقام يف خوزستان      
كرية ـخصّيات العس ـوا يف تضخيم دور الش    ؤوبد ,)القوميني  ( ْ من ِقبل فيما بني الشـباب العريب و    

ـ التـ السياسية و قد ور كبري يف التصّدي لإليرانيني ووعن الذين كان هلم د,  أو بآخر  بشكٍلارخيية 
قائـد  " يب وقّاص سعد بن أ  "شخصّية  : وللمثال على ذلك نذكر      ,ُيرّوجون لتلك الشخصّيات    وا  ؤبد

وا ُيرّوجون هلذه األمساء بشكل     ؤفبد, يران  إىل  إيران يف زمن دخول اإلسالم      إمعركة القادسية و فاتح     
فلذلك فإن هذه احملاوالت    , يضا بتضخيم دور الشخصّيات اليت كانت تباُدل العداء إليران          أكبري ، و  

 هي صنيعة الربيطانيني و هـي أخطـر      واليت_  حينما تصبح جذور فكرة الوّهابية       ال تكون فاعلة إالّ   
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 هؤالء يف تكبري شخصـّية      ولتثبيت ذلك أخذ   خة بني الشباب العريب ،    ـتكون مترسّ _ عدو للشيعة 
ترسيخ هذه الفكـرة     ,من وراء وذلك    الترويج على أنه بطل أسطوري ، و هم يسعون          و" بن الدن "

) العربستاين (ني الشعب العريب اخلوزستاين  و تروجيها بـ اليت تعترب العدو الرئيس للشيعة  ـالوّهابية  
ــؤّدي بالنتيجــة مــن  ــدموي  الوصــول لِالهبــدفنشــقاق قــوي ِالكــي ت .                             نشــقاق ال

  
؟؟" بن الدن "إذا ، ما هو السر وراء كل هذه الدعايات حول شخصّية   

 
ن ؟؟  إذ, هم يف ذلك  فما هي غايت  ,اِالنفصال   هي عدم    إذا مل تكن غاية هؤالء املُرّوجني للوّهابية ،           

ِارتباطه يف يوٍم مـا     بنفسه عن   " بن الدن "ِاعتراف  وضمن  ,  فقد تبّين فيما بعد   , مر  ولتوضيح هذا األ  
نفصـاله  ِاىل عدم وجود دليل ملموس يوّضح        باإلضافة إ  , CIA”"  ستخبارات األمريكية بوكالة االِ 

  ما هو السر وراء كل التـرويج و التمجيـد لـذلك            :إذن  . عد عن تلك الوكالة التجُسسية      فيما ب 
أال يعتـرب   .  اء احملافل العلنية و السرّية اليت يقوم هبا هؤالء القومّيون ؟؟؟          إبن الدن ، وأثن   )) اإلرهايب((

يلـول ،   أيف أمريكا أثناء أحداث احلادي عشر من سبتمرب          تدمري مبنيي التجارة العاملية و املباين اُألخرْ      
هتيئـة  بداية  وكانت تلك اِالنفجارات      , يكن هلم أي ذنب باحلدث     ودت حبياة أناس أبرياء مل    واليت أ 

وتقوية املوقف األمريكي يف سهولة السيطرة علـى الشـرق          ,  العراق أفغانستان و  حتاللاألرضية الِ 
 . ! األوسط ؟؟ ومع ذلك كله يهتفون باملديح هلذا الرجل الدموي

 هـذين   عـن وال خيرج   ،   مّربر    أي ليس له  , سبتمرب   11يف  " بن الدن "مما ال شك فيه أن إقدام           
  :  اآلتينياِالحتمالني

ـ 1      سـي  "بأمرة مسؤوليه السابقني يف البنتاغون و  ,إّما أنه أقدم على تلك العمليات اإلجرامية   
ا لوحدها على   مريكأوبالتايل سيطرة    ُحّجه قوية بيد القُطب األوحد ،       ، ةلتكون هذه العملي   " أيآي  
 . العامل
 ،  احلضارات صراعمن نزعة   لُيسّرع   أو أنه قام بتلك العمليات بشكٍل أبله و غري مسؤول ،           - 2     
 هـو الواليـات املّتحـدة       االيت يكون الطرف الفائز فيه    ا الصراع الذي سـيتطور إىل حرب ، و       هذ

 . الميبسبب الضعف و الترّدي الذي يعاين منه العامل اإلس ، األمريكية
ىل أنـه    ، باإلضافة إ   ذا مل نتقّبل كل تلك اجلرائم      إ ،" القاعدة"وتنظيم  " بن الدن " وأما خبصوص       

جلي ذلك بوضوح يف ممارساته الشنيعة ضد اجلماعات الشيعية         الشيعة ، و الذي يت    يعترب من ألد أعداء     
 .يف أفغانستان 

حبسـب   , تعترب حكومـة إرهابيـة و قمعيـة     ،  ة  األفغاني" طالبان "ومما جيدر ذكره أن حكومة         
بالتيـار  ) عربستان (القومي الذي يسّمي نفسه يف خوزستان     لذا فإن هذا التيار     .  عترافات العاملية اِال
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واليت هي  " بن الدن "وال أعلم كيف يدافع هذا التيار من شخصية          يكون غري متجانس ،    اإلصالحي ، 
ك هو فقط ترويج للفكر الوّهايب      دفهم من وراء ذل    أليس ه   .؟؟ صالأشخصية ضد النهج اإلصالحي     

  .؟؟ نفصالإىل هدف اِالالوصول و
بـادرت بـدورها بـإطالق      ,  اليت تعترب الناطق الرمسي هلذا التيار القومي      " أهواز" أُسبوعية   إنَّ     

 يفو املسـؤولني    ,  الصفات البطولية و التضخيمية إلبن الدن أثناء عمليات احلادي عشر من سبتمرب           
وقد مسعت منهم أثنـاء      ,) الذين لدي مع بعضهم صداقات قدمية     و(تلك األسبوعية هم من القوميني      

منذ سنوات قليلة و , وهؤالء" . بن الدن " قائدهم احملبوب هو     حضوري يف حمافلهم و أمسياهتم ، بأنَّ      
سم فريضة  ِاعدم وجود شئ ب   : من خالل زعمهم     يف نفس الوقت     ةخطرية و وا بنشر أفكار خمتلف   ؤبد

كل تلك األمـور    , وضع التربة أثناء الصالة     بدعة  و ،  احترام أئمة الشيعة   عدمو ,يف اإلسالم   اخلُمس  
وعالوةً على ذلـك فـأهنم      . } من وجهة نظرهم   {هي أمور خاطئة يف املمارسات املذهبية الشيعية      

د أصـل اإلمامـة يف      يضا ض  ، و أ   يعةـضد ُعلماء و فقهاء الش    أفكاراً   يف حمافلهم اخلاصة     يتداولون
 . "يزيد بن معاوية"و األكثر من ذلك أهنم يكيلون املديح لفنون و أشعار .  التشّيع
أال أن هذه النقاشات هي ليست بصدد احملاولة يف البحث عن نقد            , هنا جيب تبيان قضية مهمة          و

لو أخذنا   , يرانإ من) عربستان  (نفصال خوزستان   ِاىل  إهو هادف    بقدر ما , الفكر املذهيب الشيعي    
تناقضاهتا لوجدنا  ,  حتليل هذه الظاهرة  بغية  ,  جتماع و التحليل السياسي   بنظر اِالعتبار مفاهيم علم االِ    

 .  على املذهب الشيعييضاًأ سلبية اًبأن ذلك له آثار علما,  تلّمسنا خطورهتاو
 الفينة و األخـرى بنشـر       تقوم بني " بن الدن "ىل تضخيمها لدور    إباإلضافة  " أهواز"إن أسبوعية       

ستدالالت املوثّقة   حيث لدّى من االِ    ,وتبادر بتزوير التاريخ    ,  يرانِإمقاالت ضد اجملتمع الفارسي يف      
 .  ها اذا دعت احلاجةَماليت أستطيع أن أقدُّ

يب ذا ما َعَرَف اجملمـوع العـر      إاليت  ,  من خمططاهتم اخلطرية  و , ننا نود أن حنذّر هؤالء القوميني       إ   
فعله قوّيا و حامسـا جتـاه       الشريف بتلك النوايا سوف يكون بالتأكيد رد        ) العربستاين  (اخلوزستاين  

الذين يوظّفون خطاهبم املدافع عن العرب و غريها من الشعارات يف سبيل خـداع              " القوميني"هؤالء  
 .بل سيكون رد فعلهم مقرونا بالغضب ,  اجلماهري العربية هناك

له و هلم موقـف  الِّتضح ) عربستان( تاريخ عرب خوزستان  نهم قام مبحاولة كتابة   ولو أن أحدا م       
و بذلك سـيتبّين    , خاصةً عن املذهب الشيعي     عرب بدفاعهم الدائم عن اإلسالم وإيران ، و       هؤالء ال 

بـأن الشـعب العـريب       ,اليت تعمل حتت غطاء الدفاع عن احلقوق القومية         ,  لتلك العناصر الوّهابية  
اإلسـرائيلية يف خوزسـتان     يهم و تبوء املشاريع األمريكيـة و      سينقلب عل ) العربستاين  ( ين  اخلوزستا

 .بالفشل الذريع ) عربستان (
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 مالحظات 

 
 .إن الكلمات املوضوعة بني القوسني ، معظمها من إضافات املترجم نفسه ـ 1     
ر منه مقال ، وقـد  أكث_ ا أعتقد كم_، هي يف الواقع عبارة عن نقرير خمابرايت  هذه املقالة ـ  2    

و املعروف عن هـذه   , 2003 / 6 / 26يوم اخلميس املوافق   BAZTAB شبكةنشر يف صحيفة و  
 قائد احلرس الثوري اإليـراين      ولصاحبه, سم النظام اإليراين    ِااطق الرمسي ب  حيفة و الشبكة أهنا الن    الص

  . بشكٍل خاص عربستاناملعروفة أفعاله حبق أبناء) حمسن رضائي(السيد 
لقد متّت ردود كتابية على املقال املذكور من ِقَبل كُّتاب عرب و غريهم علـى نفـس                 ـ   3

 الشبكة 
www.baztab.com 

 
 

  - الدن وطرح تجزيه خوزستان بن (، ترفق مع ترجمة األخ عادل السويدي لمقال شبكة األحواز لالنترنت 
األخ عادل السويدي على ، آما ان هيئة تحرير الشبكة تحيي   )أسامة بن الدن و مشروع ِانفصال خوزستان

 .مجهوداته االعالمية في دعم القضية األحوازية 
 :الكاتب الفارسي صورة 

 
 

 :المقال باللغة الفارسية نص 

 نزستاوالدن وطرح جتزيه خ بن 
 جهانگير محمودي

 
آويت تاآنون چند مرحله طرح تجزيه خوزستان از زمان عليرضاپاشا، حاآم عثماني بغداد و پدر امير فعلي  

دوست عـرب خوزسـتان       خورده و در هر مرحله نيز به رغم مخالفت بيشتر مردم مسلمان و وطن               شكست

خوزسـتان بـه   . انـد  ها را همراهي آرده و در نتيجه صدماتي وارد آرده           تعدادي از عوامل داخلي اين نقشه     

خــويش پيوســته مــورد طمــع  علــت وجــود منــابع سرشــار نفــت و گــاز و موقعيــت حســاس و ژئوپولتيــك    

هاي بعدي عراق به ويژه حكومت بعثـي          آشورهايي مانند انگليس، آمريكا، دولت عثماني سابق و دولت        

ها همراهـي     آن بوده است و البته گاه نيز آشورهايي مانند آويت، ليبي، مصر و سوريه نيز در اين توطئه                 

 پسرش عبداهللا ـ آه طرح تجزيه خوزسـتان را   عوامل داخلي نيز از زمان شيخ خزعل و پس از آن. اند آرده
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گـاه از طريـق نظـامي و گـاه از     » جبهه التحريـر االهـواز  «از راه تشكيل حزب سعادت دنبال آرد ـ و سپس  

 . اند طريق سياسي اين هدف را پيگيري آرده

 
ياسي س«با استفاده از دو امكان » سازمان خلق عرب  «همچنين پس از پيروزي انقالب اسالمي، جريان        

» گرا قوم«سابقه خطرناك و شرربار جريانات . اين هدف را دنبال آرد» نظامي ـ تروريستي «و » ـ تبلغياتي

در بخش عربي استان خوزسـتان ايـن بـدگماني را موجـب شـد آـه جريانـات فعلـي نيـز احتمـاال از روش                     

  توجه به اينكه تئوريسين   پيشين خود پيروي آرده و نهايتا قصد تجزيه استان خوزستان را دارند خصوصا با               

 در 80است ـ آشكارا در سال  » همشهري« ـ آه از همكاران مطبوعاتي روزنامه   »ع. ي«آنها يعني آقاي 

ايام انتخابات رياست جمهوري در حضور عام و خاص، از آقاي خاتمي اجـراي طـرح رفرانـدوم بـراي تجزيـه                   

 .خاك خوزستان را درخواست آرد

 
الغطاء ـ آـه تحـت حمايـت دولـت       الزم به يادآوري است آه پيش از اين، آساني چون شيخ هادي آاشف

عراق بود ـ عبدالكريم قاسم، ريـيس جمهـور اسـبق عـراق، صـدام حسـين، طاهاياسـين رمضـان و ديگـر           

ب و هايي چون خلق عر رهبران عراقي، خواستار خودمختاري يا تجزيه خوزستان از ايران شدند و سازمان         

طـرف در جوامـع       و بنـي  » ع.ي«اآنون نيز     متأسفانه هم . اند  جبهه التحرير، به دنبال اين هدف خائنانه بوده       

آنـد و از جملـه در آارگـاه وزارت آشـور از رسـيدن اسـكاتلند بـه يـك                       گوناگون از هدف خويش پيروي مـي      

در حـالي آـه اريـخ    . آنـد  مجلس ملـي حمايـت آـرده و آن را بـه عنـوان الگـو و تحـول مثبـت معرفـي مـي               

ايـن  . اسكاتلند و انگليس، به طور آلي با تـاريخ ايـران خصوصـا در خطـه خوزسـتان آـامال متفـاوت اسـت                       

نكته مهم در . ايراد شده است» احزاب قومي در ايران   «سخنراني چند ماه پيش در آارگاه مزبور با عنوان          

دي زا آـه منجـر بـه نفـي اسـتقالل،      اين ارتباط عدم رعايت اصل نهم قانون اساسي است آه هرگونه آزا          

مشـي ايـن فـرد و         با اين حال هرچنـد آشـكارا خـط        . تماميت ارضي و وحدت ملي شود ممنوع آرده است        

وزارت » مـنش   ليبـرال «طلبي اسـت، برخـي مسـؤوالن          احزاب و جريانات پيرو او سير آردن در جهت تجزيه         

 .اند انش فراهم آردهآشور و دستگاه قضايي، اين آزادي ممنوع را براي وي و پيرو
 

 سازي براي تجزيه فعاليت مثبت قومي يا زمنيه  

 
مردم عرب خوزستان آـه داراي سـابقه روشـني در پايـداري و دفـاع از مـذهب شـيعه هسـتند، پيوسـته                  

در اينجا يادآوري اين نكته الزم است؛       . اند  رابطه عميق و تاريخي خويش را با اقوام ديگر ايراني حفظ آرده           

حفـظ  » ارتباطـات زبـاني   «شـناس، پديـده قوميـت بيشـتر بـه واسـطه               ه نظريـه دانشـمندان جامعـه      بر پايـ  

بيني، طبيعت و انسان   مردم يك قوم به واسطه زبان خويش، جهان »جان رآس«شود چنانكه به قول  مي

 زبـان،  بـه همـين علـت گوينـدگان و مرتبطـان آن       . آننـد   را به نحو خاصي دريافته و با آنها ارتباط برقرار مـي           

آورنـد آـه در صـورت     اي به وجـود مـي    خاصي به يكديگر دارند و فرهنگ و زيست ويژه          ها و وابستگي    علقه

ايـن پديـده    . توان آثار مثبت و مفيدي را به دسـت آورد           استفاده صحيح از آن در يك آشور چند قومي، مي         

اراي مقاصــد ســوء صــالحيت يــا آســاني آــه د در عــين حــال در صــورت قــرار گــرفتن در دســت افــراد بــي 

بـه ويـژه اگـر يـك قـوم همسـايه، آشـور يـا                . تواند خصوصا در مناطق مرزي خطرناك باشد        باشند، مي   مي

هـاي    مسـأله جمعيـت   «در اين ارتباط موريس دوورژه ذيـل عنـوان          . آشورهايي از جنس همان قوم باشند     

ايه يك دولت بزرگ اگر اين اقليت همس«: نويسد  مي »شناسي سياسي   جامعه«در آتاب   » چندجماعتي

اگـر اقليـت بـر      . تـر اسـت     همان زبان و همان نحوه زندگي باشـد، مسـأله بـاز هـم پيچيـده                 با همان تمدن،  

دولتي خارجي تكيه آند تا در برابر دولتي آه بدان بستگي دارد از خود دفاع آند، يا گاهي بـراي تخريـب                      
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ــد، خطــر بزرگــي اســت  ) آشــور(آن  ــاب اقــدام اقل . اقــدام آن  در (sudete)يــت آلمــاني ســودت  در ايــن ب

 .» بسيار مثال خوبي است1938 ـ 1939چكسلواآي در 

 
هـاي قـومي و زبـاني در ميـان            با وجود اين خطر احتمالي و تجربه تاريخي و با وجود فرهنگ غني و علقه              

هــاي تجزيــه دشــمنان ايــران، نــه تنهــا همراهــي نداشــته بلكــه  اعــراب خوزســتان امــا آنــان در برابــر طــرح

 هنگام 1320براي مثال در سال . اند هاي سخت و منفي در برابر اين اقدامات از خويش نشان داده نشواآ

اهللا سـيدآاظم يـزدي، تعـدادي از     هاي مذهبي بـه فتـواي آيـت    ها به ايران با توجه به علقه  ورود انگليسي 

قابـل تـوجهي   مردم عرب منطقه به جنگ عليه نيروهاي انگليسي پرداختنـد آـه در ايـن جنـگ، شـهداي            

خاآستان اين رادمردان در نزديك حميديه از توابع شهرستان اهواز معروف به . تقديم اين خاك و بوم آردند

آه مدافع آيان عربيـت    (سابقه ديگر تعداد زياد شهدا در جنگ تحميلي رژيم بعثي           . است» الجهاد  مقبره«

مثبت آن در اعراب خوزسـتان نفـوذ دارد،         هاي    بنابراين هرچند پديده قوميت، خصوصا جنبه     . باشد  مي) بود

الشعاع خويش  هاي مذهبي را تحت هاي منفي آه تماميت ارضي يا وحدت ملي و علقه ليكن وجود جنبه

هاي   در جنبه (دهد آه فعاليت قومي       اين امر نشان مي   . قرار دهد، تقريبا در عامه اين مردم منتفي است        

طلب به اين فعاليت بسنده نكرده        عوامل و عناصر تجزيه   ليكن  . خطر است   در منطقه خوزستان بي   ) مثبت

طلبـي و جـدايي را    آنند تا به انحاي مختلف، در شكل فعاليت مثبـت قـومي مسـير تجزيـه               و آوشش مي  

    .هاي جديد آمريكا ضرورت دارد در اينجا يادآوري طرح. بپويند
 

 هاي جديد آمريكايي ـ اسراييلي در خاورميانه طرح  

 
هـاي تغييـر مرزهـا و حـدود        هـا و نقشـه      پس از اقدام به تسـخير عـراق از سـوي آمريكـا و انگلـيس، طـرح                 

بـر سـر    انـد ـ    سياسي خاورميانه از سوي اين آشورها ـ آه براي حفظ منافع اسراييل تـدارك ديـده شـده    

نيـت رژيـم    در اين رابطه گفته شده آـه آوچـك آـردن آشـورهاي خاورميانـه باعـث حفـظ ام                   . ها افتاد   زبان

زيرا به تعداد هرچه بيشتر اين آشورها، اختالف منافع و درگيري در ميان آنان . اشغالگر قدس خواهد شد

در نتيجه احتمال اتحاد رژيم صهيونيستي از بين خواهد رفت، يا الاقـل بسـيار ضـعيف                 . بيشتر خواهد شد  

ن آه مهمترين عامل وحدت آنـان       در اين باره وجود مانع مذهب تشيع در ميان اعراب خوزستا          . خواهد شد 

. طلبـان را نگـران آـرده اسـت          اي دشوار پيوسـته تجزيـه       باشد، به عنوان پديده     با اآثر اقوام ديگر ايران مي     

اي بـراي از بـين        تـالش گسـترده   » ع.ي«پيش از اين با انتشار تفكر حزب توده خصوصـا از سـوي خـانواده                

طلبي نايل شوند اما  تا به واسطه آن به مقصد تجزيهبردن ايمان مذهبي مردم عرب خوزستان انجام شد         

 . اين توطئه در ميان مردم شديدا مذهبي خوزستان آثاري در پي نداشت

 
بـه تـازگي در مجـامع و        .  الدن و جريان وهابيـت آغـاز شـده اسـت            طلبان به واسطه بن     تجزيه جديد تجزيه  

براي تبليـغ و تـرويج   » گرايان  قوم« سوي   محافل گوناگون خوزستان شنيده شده آه تالش قابل توجهي از         

هاي نظـامي، سياسـي    وهابيت خصوصا در ميان جوانان عرب آغاز شده و در آنار آن به بزرگ آردن چهره      

» وقـاص  سعد ابـن ابـي   «مثال از . پردازند اند ـ مي  و تاريخي ـ آه به نوعي عليه ايران اقداماتي انجام داده 

هاي ضد ايران را بزرگ  ود اسالم به ايران، به نحو خاصي تبليغ و يا چهره         سردار قادسيه و فاتح ايران در ور      

ــ آـه سـاخته      » وهابيت«ليكن همه اينها زماني ماندگار و پايدار خواهد شد آه بتوانند انديشه             . آنند  مي

ترين دشمن شيعه است ـ را در ميان جوانان عرب مانـدگار آننـد و بـراي ايـن       ها و خطرناك دست انگليس

پرداختـه آـه در آنـار آن بتواننـد انديشـه وهابيـت آـه دشـمني         » الدن بن«سازي از    به تبليغ و قهرمان   آار  
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خوني با شيعيان دارد، در ميـان مـردم عـرب خوزسـتان گسـترش دهنـد تـا در نتيجـه شـكاف قـوي را بـه                         

 . اي تبديل آنند شكاف خونريزانه
 

 راستي اين همه تبليغ از بن الدن براي چيست؟ 

 
 اين همه تبليغ از بن الدن براي چيست؟ اگر هدف اين مبلغان تـرويج وهابيـت و در نتيجـه تجزيـه                       راستي

بـن الدن شخصـيتي آـه بـه اقـرار      : باشد؟ براي توضيح بيشتر بايد گفـت     خاك آشور نيست، پس چه مي     

بوده و هيچ دليلي براي جدا شدن او از ايـن سـازمان جاسوسـي               » سيا«خويش، روزگاري عضو سازمان     

گرا مورد حمايت و تبليـغ        ر ميان نيست، چه ويژگي دارد آه اين همه از سوي محافل پنهان و آشكار قوم               د

 11هـاي ديگـر در آمريكـا آـه در واقعـه               آيـا تخريـب سـاختمان تجـارت جهـاني و سـاختمان            ! گيرد؟  قرار مي 

سـازي    اي جـز زمينـه     گناه و غيرنظامي را بـه قتـل رسـاند، فايـده             هاي بي   سپتامبر، شمار زيادي از انسان    

براي فتح افغانستان يا عراق و تقويت هژموني آمريكا براي خاورميانه داشته آـه بـه سـتايش ايـن مـردد                      

 ســپتامبر، يكــي از دو صــورت زيــر اســت؛ يــا 11ترديــد اقــدام بــن الدن در واقعــه  بــي . پردازنــد خــونريز مــي

 چنــين جنــايتي دســت زده تــا بــه» ســيا«مســتقيما تحــت امــر فرمانــدهان ســابق خــويش در پنتــاگون و 

گرايي و فرمانروايي آمريكا بر جهان باشد، يا اينكه ابلهانه اقـدام بـه ايـن آـار آـرده تـا            ساز يك جانبه    زمينه

ها را تسريع نمايد جنگـي آـه طـرف پيـروز آن بـا وضـعيت فعلـي جهـان اسـالم معلـوم                 شروع جنگ تمدن  

 . است

 
يـن همـه جنايـت را نپـذيريم، در اينكـه وي دشـمني عميقـي بـا               اگر ا » القاعده«الدن و سازمان      درباره بن 

هاي مضاعفي عليه اين گروه در افغانستان روا داشته، ترديدي نيست و جالب اينكه  شيعيان دارد و ستم

 در افغانستان به عنوان الگوي يك حكومت سرآوبگر          »طالبان«طلب، نمونه حكومت      از ناحيه جريان اصالح   

طلب معرفـي     اين جريان قومي آه خود را در خوزستان به عنوان يك جريان اصالح            لذا  . معرفي شده است  

آننـد؟   طلبي در تضاد است حمايـت مـي   آرده، با چه نيتي از يك شخصيت آه از هر لحاظ با الگوي اصالح             

نامـه    طلبانـه اسـت؟ هفتـه       آيا جز اين است آه مقصد اصلي آنها تبليغ وهابيت و رسيدن به اهداف تجزيه              

پــردازي و   ســپتامبر پيوســته بــه چهــره11آــه ســخنگوي عمــده جريــان قــومگرا اســت، در ايــام  » زاهــوا«

آه برخي با نگارنده دوستي ديرينه      (هاي قومگرا     سازي از بن الدن مبادرت آرد و خود از شخصيت           قهرمان

وستان عزيز  همين د . اند آه رهبر واقعي ما بن الدن است         ام و در محافل گوناگون گفته       شنيده) اند  داشته

اند آه خمس در اسالم وجود ندارد يا احترام به ائمه يـا مهـر گـذاردن و بـا آن       از ساليان پيش بر زبان رانده     

عالوه بر آن، عليه علما و فقهاي شيعه و اصـل           . هاي شيعه، غلط است     نماز خواندن و بسياري از ويژگي     

عاويــه و هنرهــا و اشــعارش مــدح يــا از يزيــدبن م. گوينــد امامــت در محافــل خصوصــي در آــل ســخن مــي

در اينجا يادآوري اين مطلب ضروري است آه اين مباحث از جنبـه مـذهبي و شـيعي آن مطـرح                     . آنند  مي

شناسانه و تحليل سياسي و تأثير مهم و اساسـي آن در تجزيـه خـاك ايـران      بلكه، از نگاه جامعه . نيست

 .ود را دارندباشند، هرچند البته از لحاظ مذهبي اهميت خاص خ مطرح مي

 
زبـان ايـران و تحريـف و     نامه مزبور عالوه بر طرح بن الدن، گاه به چاپ مطالبي عليه جامعـه فارسـي              هفته

تبليغ دروغين تاريخ مبادرت آـرده آـه در جـاي خـود، همـواره بـا اسـتنادات الزم بـراي خواننـدگان منتشـر               

دم شـريف عـرب خوزسـتان بـا مقاصـد           براي اين جريان قومگرا آامال روشن است آه اگـر مـر           . خواهد شد 

خطرناك آنان آشنا شوند و به فريب حمايت از حقوق خويش، از آنان پيـروي نخواهنـد آـرد بلكـه، در برابـر                        

زيرا اگـر   . آنان، دست به قيام خواهند زد و سوءاستفاده از اعتماد آنان را پاسخ دندان شكني خواهند داد                
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وشني نقش برجسته آنان در حمايت از اسالم و ايران بـه  نوشت، به ر    آسي تاريخ عرب خوزستان را مي     

لذا معلوم است آه در برابـر عوامـل وهابيـت، هرچنـد بـه نـام دفـاع از                    . شد  ويژه مذهب شيعه هويدا مي    

نتيجـه   هاي آمريكا و اسراييل را در خوزستان بـي          حقوق قومي آار آند، برخواهند خاست و در نتيجه طرح         

 .خواهند گذاشت
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