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 نظرة النظام اإليراني لعرب األهواز
 األحكام العرفية المستمرة حولت إقليم األهواز معسكراً مغلقاً

 سياسة التطهير العرقية ضد العرب متواصلة 

 منذ الشاهنشاهية حتى الثورة اإلسالمية

 
 أطفال األهواز يلهون وسط أكوام القمامة في أغنى أقليم في إيران

 
 :إبراهيم األهوازي¯ اعداد 

ت بايران اثناء الحرب العالمية االولــى وبعــد            ¯بعد الفوضى التي حل     
عات جديدة على الساحة       ¯ظهرت تطل  , تردي احوالها وتأزم اوضاعها      

الفكرية في المجالين االجتماعي والسياسي من قبل مثقفـي الفـرس                
وكانوا ¯ الذين تخرج معظمهم من جامعات اوروبا الغربية            ¯ القوميين  

فقد اناخـت    ). المشروطة(من العناصر النشطة في الثورة الدستورية           
« ة الحديثة ¯القومي»ت رحالها عند باب       ¯عات وحط ¯جمال هذه التطل    

بغية الخالص من هذه األوضاع المتأزمة وهي قد نجمت عن وقائـع                    
َل ُبعيــد الثــورة      ¯اذ تشـك   , واحداث كانت نتيجة لهــا بـل واثرهــا          
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 .اتجاه جديد في القومية االيرانية, الدستورية
, عدم توفيق الدستوريين في الوصول الى اهداف الثـورة االساسـية                   

ان سر تقدم وتطور الغرب لم يكن فـي النظـام           , اقنع هؤالء المثقفين   
النيابي وال في البرلمان وما شابه ذلك وانما هـو مرهـون بوحـدة                     

على ركنيـن    ¯ في واقع االمر      ¯ البلدان الغربية القومية والتي تعتمد         
اذن وبالضرورة ترجع اســباب       . «الشعب»و« الدولة»اساسيين وهما    

التشتت والتمزق الذي يعيشه االيرانيون الى وجود قوميـات متعــددة              
فبتأسيس وحدة قومية شاملة لاليرانيين           , ولغات مختلفة ومذاهب شتى     

فمن الواضـح تمامـا ان هـذه            . ستهدأ االضطرابات وتنتهي االزمات       
الفكرة ال يتم تحقيقها اال على حساب قمع القوميات االخرى وطمـس                 

 .هويتهم وسحق كل ما يتعلق بهم وبتراثهم من مظاهر ومعالم
لقد كان امل المثقفين االيرانيين في هذه الفترة وما بعدها وما يــزال                    
بالط                   عند معظمهم هوانشاء دولة موحدة قوية تحل ما كــان عليــه 
القاجاري الفاسد محالً لها وتقضي على حكم وسلطة الحكام المحليين             

 .نهائيا
ان ¯ ومـن دون اسـتثناء       ¯ وهذا بالذات ما دفع الحكومات االيرانية            

فمن هذا المنطلق صار النظام الفارسي             , تتبنى هذه السياسة البغيضة      
يتجاهل اي وجود عربي في االقليم واذا ما فـرض الواقـع العربــي                    

االقلية " ¯ وجوده كحقيقة ال يمكن جحدها واضطر النظام ان يصفهم ب               
  ) ).language minorities" اللسانية 

طه على سدة الحكم سعى جاهدا لتحقيق         ¯فمنذ مجيء رضا شاه وتسل     
وقد ارتكزت هذه االيديولوجية على         . الهدف وهو تأسيس دولة قومية      

 : النقاط التالية
 ).ومنع التكلم بغير الفارسية(وحدة اللغة 

 ).حدود سياسية وجغرافية(وحدة االراضي 
 .د¯بناء جيش حديث ومتطور وموح

 :التأكيد على العنصر القومي المشترك
 ).عملية التهجير واالستيطان(تغيير النسبة السكانية  -ا 

 .تبديل الزي التقليدي للقوميات بالزي البهلوي الموحد  -ب 
كتغييــر  , محاربة المعالم غير الفارسية من اجل ابادتها وطمسها          -ج  

 .. .اسماء المدن والقرى والجبال واالنهر و
لم يزل هذا الخطاب القومي العنصري حاضرا وحاكما فـي الساحـة                      

بات           ) االيرانية(السياسية الفارسية    وتتأثر جميــع القـوانين والترتي
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رغــم تطـور     ¯ ولم يكن هنالك      , واالجراءات بهذا الخطاب كل التأثير          
اي عالئم وشواهد تغيير اوتعديل           ¯ الحكومات وتغيير االنظمة الحاكمة       

 . !اللهم اال تغيير الذرائع والمبررات اوبعض االساليب, لهذا الخطاب
 

 نظرة العرق الفارسي للعرب 
 

يحمل التراث الفكري واالدبي الفارسي حــتى جـذوره نظـرة ازدراء                      
وقد تطبع الفرس بهذه النظرة الحاقدة حتى باتت          , وعداٍء خاص للعرب

فما برحوا منـذ القــدم يشعـر         , في وجودهم ميزةً لالصالة الفارسية       
العرب عموما وعرب االهواز خصوصا بما يكنون لهم ابدا من عــداء                     
وكراهية تظهر كثيرا في مواقفهم وسياساتهم وتصرفاتهم فقد تكونت               

مــن قبضـة    « الفرس الموالـي   »هذه النظرة العدائية متاثرةً باستياء             
العرب للحكم والتميز الذي كان يمارس ضدهم من قبل السلطة العربية                  
الحاكمة في القرنين الثالث والرابع كما انها تأثرت الــى حــد كبيــر                   

واالدبــي  والتي كان لعمالقــة تـراثهم الفكــري        (بالحركة الشعوبية     
حركـة   ¯ اي الحركــة الشعوبيـة        ¯ الفارسي دورا نشطا فيها وهي        

ثـم تعـدتها الـى       , اعجمية الحجمية تذرعت بالمساواة مع العــرب          
واالساءة الى االسالم وتعاليمــه     , والحط من شانهم    , االستيالء عليهم   

وتعــود اســبابها   , ورافق ذلك احياء تراثها الديني والثقافي واللغوي            
الى االسى في نفوس الفرس من زوال دولتهم العظيمة وبالتالي                   : اوال

خاصةً وانهم كانوا يعدون العرب اقـل         , السيطرة عليها على يد العرب      
 .االمم شأنا

سوء حالة الموالي االجتماعية واالقتصادية ما ادى الى نقمتهم              : ثانيا
 :على الخالفة العباسية وذلك بالطعن في العروبة واالسالم فتتجلى في
 .االلحاد والزندقة وهدفها تهديم االسالم الذي حمله العرب وبشروا به

 .احياء التراث الفارسي وتفضيل العجم على العرب
 .الحط من شأن العرب باظهار مثالبهم

 .الفصل بين العرب والدين االسالمي الذي جاء للناس كافة -
وقد برز هذا كله بداية تطور االدب الفارسي في اشعارهم وكتاباتهـم                    
وقد اشاد المؤرخون واالدباء برأيهم وهو ان الدور االول والرئيسـي                         

فنجــد ان   . في تطور االدب الفارسي كان دونما ريب الدباء الشعوبية              
¯ عندهم  ¯ النزعة العنصرية تجلت في اضخم بل وفي اروع ما انتجته                

ساحتهم االدبية انذاك وعلى سبيل المثال نشير الى بيتين من ملحمـة                      
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) وفردوسي هذا قد امسى رمزا لتراثهم الثقــافي            ( فردوسي الشهيرة     
فكيف لهم ان يتمنوا      , العرب بانهم ليسوا اال اكلة الضب         : حيث وصف  

 .الملك والحكم والمكانة الرفيعة
ان هذه العنصرية والنظرة العدائية اختلجت بنفوسهم وتحكمـت فــي                  
اذهانهم حتى اصبحت من الخصـال والسمــات الالزمـة والشــروط               

يه ان يتحلـى                     , الواجبة   فلكل من قفز على السلطة فـي ايـران عل
 .سم بها ليثبت اصالته الفارسية واخالصه لها ¯ويت

 الخطاب القومي الحديث عند الفرس 
 

لقد تعرف المثقفون الفرس في نهاية القرن التاسع عشر على الخطاب                 
االوروبي القومي وتأثروا به الى حـد اعتقـادهم بالفاشـية نهجـا                      

ان مأسـاة    , ل الكثير منهم       ¯فقد عل , لمقاصدهم واهدافهم العنصرية       
الفرس الُمزرية وانحطاطهم انما يرجع الى مجيء العربي وتقويـض                

يعتقدون ان سلطة العرب الثقافية هــي         , الحكم الساساني على ايديهم        
¯ التي انتهت في القرن الرابع الهجــري             ¯ امتدادا لسلطتهم السياسية    

وهي اخطر بكثير منها حيث تغلغلت في ثقافتهم الفارسية بل وهيمنت                
ويرونها السبب االساسي في تخلفهم الثقافي والفكـري عــن           , عليها 

ولهذا افتوا بشن الهجوم عليها ومحاربتهــا مـن             , الغرب وحضارته     
اجل التخلص منها واندثار جميع مظاهرها وتصدوا ايضا لالسالم الذي              
يحمل معه الطابع الثقافي للعرب متذرعين بمهاجمة العرب والعروبـة                  

 .الغازية لبالدهم وامبراطوريتهم الفارسية مشجبين ومستنكرين ذلك 
 الدين

بما ان الدين االسالمي الحنيف يحمل معه صفتين مميزتين ال تنسجـم                  
الشكل العربــي    : معهما السياسات السلطوية الفارسية العنصرية وهما          

سعت االنظمة الفارسية الحاكمة جاهدةً الزالة هذين            , والروح الثورية  
فعزلت العربية كخطوة اولى عن االسالم وصرحت             , الصفتين من الدين  

واالسالم ال يعني العربية وفي كثير مــن          .. ان العربية ال تعني االسالم      
فهكذا صار من الممكــن    ¯ االحيان العرب ابعد ما يكونون عن االسالم          

للفارسي ان يكون خبيرا في الشؤون الدينية دون ان يفهــم العربيـة                 
اوحتى ان يرجع الى النصوصِِِ العربية واما ما يكترث بهـا المؤمـن                   
الغيور جاءت كخطوة اخرى في سياساتهم العنصرية المستلهمة مـن                 
المجوسية وهي التأكيد الجازم على المذهب الشيعــي بـدل االســالم                

 ).فكأنه دين بحاله يختلف تماما عن سائر المذاهب( 
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 360رة اكثر من       ¯يوجد في مدينة صغيرة كالمحم       , وعلى سبيل المثال   
 .حسينية

وفي ظل سياسات النظام في نبذ الحركات القومية وكبـت االحســاس                  
تسحق كـل حركـة      , القومي ووأد الحق العربي باسم الدين والمذهب             

تصحيحية واصالحية في المنطقـة باتهامهــا بالزندقـة اوالبهائيـة                 
 .اوينسبونها الى الوهابية ليسهل عندهم تحطيمها والقضاء عليها

والى جانب هذا كله ياتي تشويه المناسبات االسالمية وتبديل المراسم                
فيحتفلون في المراسم المجوسـية        , الدينية تكملةً  لمحاوالت التفريس       

ويقيمون مناسكهم الزرادشتية دون رادعٍ  اومانع بل بمدٍّ قوي جـدا                      
من قبل النظام وباسم التراث القومي ويحتفلون باعيــادهم الفارســية                 
باهتمام بالغ ال تجد ِعشر هذا االهتمام بالنسبة لالعياد االسالمية كعيد                

 .الفطر وعيد االضحى
 ة¯¯اللغ

ان محور ايديولوجية التعليم للنظام هو اللغة الفارسية والـتي يجـد                        
بصفتها كدعيمة الشعور القومي والوطني والفخر الثقــافي واساسـه                   
وكوسيلة للوحدة الوطنية ان يتوجه اليها بالذات كل التوجه ويهتم بها                  
كل االهتمام وهذا احد منظريهم العنصريين محمود افشار يقـول فــي                     

 :كتاباته ومقاالته
يجب ان تنتشر اللغة الفارسية في كل ارجاء البالد وعلى الخصوص                  ( 

 ... ) و« عر بستان»في خوزستان اي 
ان هذا القمع الثقافي كان بدأ منذ عهد النظام البهلوي ولم يزل حتـى                       
اليوم حيث ركزت هذه االنظمة القمعية سياساتها الغاشمة على طمس                   

 : الهوية العربية بشتى السبل منها
كن                            عرب ال يم كون اللغة الفارسية هي اللغة الدراسية الوحيـدة لل
للعربي ان يطور لهجته المحلية بل يتأثر بلغته الدراسية منذ الطفولة                        

 .فتتهمش عنده شيئا فشيئا لغته االم
هيمنة اللغة الفارسية بصورة مطلقة وعامة علــى جميـع العالقــات               
االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والعلميــة والفنيــة والمهنيــة         

 ... .واالقتصادية والدراسية و
عدم منح العرب حقوقهم القومية وفسح المجال الرســمي لممارســة             

كدراسة لغتهم والقيام بالتعبيــر       , العمل فيما يتعلق بشؤونهم القومية        
 .عن حضورهم العربي كواقع تاريخي واجتماعي

 .المدن العربية ونشر الفارسية لغةً  وثقافةً « تفريس»
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ارغام المدرسين والموظفين العرب على ترك مدنهم ومناطقهم العربية            
والتوجه الى مدن بعيدة نائية غير عربية وارسال المدرسين الفـرس               

 .الى المدن والقرى العربية
اصدار االوامر للوزارات بمنـع النطــق بالعربيـة فــي الدوائـر               -

في محاولة لطمس القومية العربية عبر القضاء على لغــة              .والمدارس
القرآن الكريم ويقول منظرو الفرس دوما يجب ان تقطع جذور اللغـة                  
العربية في المنطقة وتتغير التقسيمات الجغرافية في البــالد لتنهــار                

ويجب تهجيـر    , وتضيع الحدود والعناوين واالسماء العربية للمنطقة          
 .بعض القبائل والعشائر والسكان العرب خارج االقليم

وقد اشار بعض الكتاب والباحثين الغربيين الى هذه الحركات القمعيـة             
في المئة من عرب المنطقة من التعلم والدراسة            85التي حرمت نحو     

ال يستطيعون القراءة والكتابة ال باللغة              -اي العرب    -فهم  , والتثقيف
 .الفارسية وال العربية

وقد مهد االيرانيون لهذا القمع حينما وصفوا عــرب االقليـم بانهـم                  
عـرب   »اوعندما اطلقوا على الشعب العربــي لفـظ          , ايرانيون اصال  

 .«اللسان
 المجال االجتماعي

يف بيــن المجـالين االجتماعـي                     لم يكن من السهل التفكيك والتصن
واالقتصادي والبحث عن علل واسباب كل منهما علــى حـدٍّ سـواء              

اال انــه  , الرتباطهما القوى وتشابك قضاياهما وتداخلهما في المجتمع                
من الممكن اعتبار بعض الحركات القمعية االجتماعية لهولها وفداحة               

ظاهرة المخدرات فانها تكاد ان تقضي علــى             : مثل, تبعاتها ونتائجها  
, بل على المجتمع العربي باسره في هذا االقليم           , الشباب العربي نهائيا  

الن المخدرات توزع في المنطقة وبين العرب خاصة بسهولة مفرطة                 
وقد امست تجارتها امرا عاديا بين الناس حيث يتعاطاهـا الناشــئون                   

 .كالحلويات
ومما يثير االنتباه هو ان المخدرات غالبا ما تكون ظاهرة تكترث بها                         
المدن في حين ان هذه الظاهرة في االقليم عمت القــرى واالريـاف                    

 .بنسبة قريبة للمدن
وذلك يتم بوسائل عديدة منها اعطــاء           , تأجيج الفتن والنعرات القبلية      

, الشيوخ دورهم السلبي واالعتراف بهم حين تقتضي ذلك مصــالحهم                   
لتلعـب دور   « ســتاد عشــاير   »وقد تم تأسيس لجنة اومقر بعنــوان            

كما ان    -الواسطة بين العرب والنظام وفي شؤونهم القضائية بالذات              
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المحاكم ترجع الدعاوى العربية وقضاياهم الحقوقية والجزائيــة الــى               
وبهذا لم تنته مشكالت    ) الذين ينتسبون الى الرسول      (الشيوخ والسادة    

نازعهم وتستمـر حروبهـم                    العرب فحسب بل تتشـدد نعــراتهم وت
 .واشتباكاتهم

االهتمام والترحيب المفرط في بناء االضرحة وتشييد المراقد واعــداد                
كل شيء كانتشار اخبار المعا جز والكرامات والقصص العجيبة وبـث             

 .االساطير والخرافة
 

 المجال االقتصادي واالجتماعي
النفط وصناعته اغنى ايران وكان العامل الرئيسي في تطورها غير ان                

عندما يفـرض ان    , ما اورثه للعرب في هذا االقليم هوالفقر والحرمان         
يحفر بئر نفط اوغاز في ملك العربي من ارض زراعية اوغيرها يجب                    

هكتاالت لقواعد ومنصات هذه االبــار        3في البداية ان تخصص حدود       
وثم وضع انابيب النتقال النفط اوالغاز وكل هذه االعمال تقع في ارض                    

وكـم هلكــت   , هذا المزارع والفالح العربي وطبعا دون اي تعويض                 
 .ودمرت العوائل واالسر واحيانا تسقط قرية باكملها عن معيشتها

باحداث مشاريع مختلفة كمشروع       , وهكذا تغتصب االراضي من العرب        
وبناء وتاسيس  « شركة النفط  »و« مزارع االسماك »و« قصب السكر  »

وباالضافة الـى هـذا كلــه يـاتي بنـاء          , دوائر حكومية ومعسكرات  
المستوطنات وكذلك تصادر االراضي الزراعية من ايدي العرب بحجج                

ومنع رجــوع العـرب الـى        , كاعتبار العرب من االقطاعيين    , واهية
علـى   ) العراقية -االيرانية  (مواطنهم واراضيهم والواقعة في الحدود        
باالضــافة الـى اعطــاء    . وجه الخصوص لرسم الحزام االمني للبالد          

االراضي العربية لبعض عوائل قتلى االيرانيين الفرس فـي الحـرب                  
وبالخصوص االراضي التــي      , العراقية وللعسكريين منهم      -االيرانية  

 .تقع بالقرب من الحدود مع العراق
مرية من اجـل سـلب االراضــي         ˆاتخاذ شتى الطرق والخطط التا        -

اتهام العرب بالقيام بوجــه النظــام االيرانـي          : منها, وامالك العرب   
اووجوب التركيز على المصالح العامة الوطنية واخــيرا            , ومعارضته

وليس اخرا اسـتخدامهم ظــاهرة الفيضانـات لتعجــيز المزارعيــن              
والفالحين العرب عن االستمرار في المقاومة واجبارهم علــى تــرك                

 .اراضيهم
ولم تكتف االنظمة العنصرية الحاكمة في طهران بهذا القدر من السلب                  

Page 7 of 12 أحمد الجار اهللا/ رئيس التحرير  -مستقلة  -سياسية  -السياسة يومية

5/31/2005http://www.alseyassah.com/alseyassah/Reports_1.asp



بل وسعت حركاتها القمعية في كل يوم وفـترة وبانمــاط واسـاليب                    
فهناك التمييز العنصري في اعطـاء االعتبــارات            , مختلفة ومتنوعة    
, وهناك التمييز في منح الميزانيات للمحافظـات            , المالية للمزارعين      

وهذا ما يؤدي الى هجرة االيدي العاملة الى موانئ الخليج والى سائر                
 .المناطق والمدن الفارسية 

 
 الفن والفلكلور

, ان كانت سياسة حكام ايران تتمحور حول تفريس االقليـم العربـي               
من تراث وثقافــة     : فماذا عساها اذن ان تترك للعرب في هذه المنطقة              

فقــد  , وحضارة عربية كي تتبلور في مظاهر الفن والفلكلور عنــدهم             
التفريس " عملت االنظمة العنصرية الفارسية في التركيز على سياسة               

حيث صار التكلم بالعربية والتمسك          , عن طريق االعالم الذي تمتلكه         " 
يات التخلف واسـباب التأخــر         ˆبالقومية العربي ومظاهرها هي من ا        

 .وشواهد البداوة عند الفرس وعند بعض المتفرسين العرب
ويفتقد العربي الى ابسط ادوات وامكانيات للتعبير كوسـائل االعــالم                 

لم تكن هنالـك    , والنوادي االدبية والمعاهد العلمية والفنية والمسرح             
جريدة عربية واحدة لتعبر بلغة هذا الشعب العربي وال حتى اذاعة وال                       

وال توجد معارض تختص بــالتراث         , قناة تلفزيونية وال اي شيء اخر          
, وال يمنح الي فرد أوجهة للقيام بمثل هـذه االعمــال             , والفن العربي   

ولكن كلما يطرح ويبث وينشر هنا يهدف الى تشويه صورة العــرب                  
فكثيرا ما يصور االعالم الفارســي ويعـرف       , وتزييف معالمنا العربية  

العرب وذلك عن طريق اظهــارهم بصــورة البنـدريين اوبتعريــف              
الدشستانيين بتغيير الزى واللباس العربي وتشويه اللهجـة العربيـة                 
المحلية كذلك مع الموسيقى العربية بشتى الوسائل ويعتبرها النظـام                    

 .ممنوعة ومحرمة
وبذلت سلطات طهران مساع حثيثة لتغيير جميــع اشـكال ورسـوم              
وصور التراث العربي في معالمه كالبيانات والتماثيل والرسم واحيانا                   

 .كثيرة قاموا بتغيير جغرافية المنطقة الطبيعية
 

 المجال السياسي
وذلك لعدم وجود مؤسسات     , عدم منح العرب فرص المشاركة الفعالة         

 اسمية وحتى قانونية
فالمنــدوب  , حيث ان كل اجتماع عربي يعتبر اجتماعا غير قانوني               -
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وان كان عربي      -الذي ينتخب ال يمثل الشعب العربي في واقع االمر             
حيث الموانع والعراقيل العديدة من قبل النظام العنصـري ال                  -النسب  

وايضا . يسمح الي ممثل عربي حقيقي ان يبرز في الساحة السياسية              
اواحــراز المواقــع     , لم يمنح للعرب بلوغ المراكز والمناصب الهامة          

الحساسة في المنطقة العربية بالرغم من انهم يمتلكـون المـؤهالت                 
 .الالزمة وايضا الكفاءات العلمية والثقافية

تغيير تقسيمات المنطقة واقتطاع اجزاء كبيرة من هذا االقليـم باسـم                   
ايديولوجية الوحدة الوطنية واعتبار اطالق االسماء العربيــة للمــدن             "

والمناطق في االقليم ما هواال بهدف االنفصال ويوصف من يدعوالــى              
ان هــذا  : وبالتالي تكون نتيجة هـذا االمــر اوال        , ذلك بانه انفصالي    

الشخص العربي يطرد من عمله اودراسته ومن ثم يحرم من بعــض                     
 .حقوقه االجتماعية والسياسية

تأسيس تنظيمات وتشكيالت وحركات مزيفة مــن قبــل المخـابرات                  
االيرانية باسم القومية العربية وبواسطة العمالء والخونة والمأجورين                
ليصطادوا الشباب المتحمسين وبالتالي اخماد نيرانهم الثورية وذلـك                   

 .بانتشار الخوف والرعب في المجتمع العربي
حيـث   , اي تحويل الظواهر الثقافية الى ممنوعـات      , تسييس الثقافة 

يعتبرون من يتكلم بالعربي البعيدة عن الشوائب وااللفاظ الفارسية هي                      
وكذلك اقامة المهرجانات واالمسيات      , احدى عالئم الحركة االنفصالية      

, الشعرية العادية تعتبر من عوامل زعزعة االمن القومــي االيرانــي               
فتمنع هذه المهرجانات بشدة في اغلب االحيان اوتتحدد بشدة حيث ال                

 . يمكن ان تسمي امسية شعرية عربية
تبر فــي                      وتلخيصا لهذه السياسة يمكن القول ان كل شيء عربي يع

 .قاموسهم تهديدا المنهم ومصالحهم القومية
 ة¯¯الحركات القمعي
 :المجال الثقافي

كان البد للحركات القمعية ان تعمل جذريــا           : تشويه وتحريف التاريخ     
لهـذا   . ة وسحق القومية العربية والقضاء عليها نهائيا          ¯لطمس الهوي  

ركزت عملها في المجال الثقافي وبدأت مشوارهـا المشـؤوم لهـذا                   
فاختــارت  ,  "Alienation" " االنسالخ الثقافي     -االنسالب  " بعملية  

التاريخ لتقطع الجذور العربية عنه ولتفصل الشعب العربي عن ماضيه              
 .ومصدره طمسا وتشويها وتحريفا

لم يكن هنالك في جميع الكتب المدرسية ذكر اواشــارة عـن شـعبنا                    
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فقد يرتسم التــاريخ فـي       , ة عرب  ¯العربي وتاريخه فكأنما لم يكن ثم        
, ريــةˆاذهان الطلبة والتالميذ العرب وفي ذاكرتهم على االسطورة اال                

ولوفـي    -وما تشذ من الكتب والمجالت والصحف لتذكر هذا الشعب                
وتتقصــد ان تلعــب   , فهي اما محرفة اومشوهة اوهزيلـة           -سطور  

باحاسيس العرب وتسخر منهم وتنسب اليهم ابشع االعمــال واقـذر                     
ال يمكننا ان نأتي بكل ما يقال بحق هذا الشعــب                 , االوصاف واشنعها    

من افتراءات      -المقروءة والمرئية      -من قبل وسائل االعالم االيرانية         
 .وتُهم وذم

اي انهــم فـي واقــع االمـر         , مخاطبة الشعب العربي بعرب اللسان      
 .وقد استعربوا بحكم الجوار مع العرب) ايرانيون اوفرس ( 

البحث المزيف والمقصود في جـذور االســماء العربيــة النتسابهـا                 
" بادانا  ˆا" الى  " عبادان  : " مثل, وارجاعها الى الفارسية زورا وبهتانا       

فالتنقيب والحفريات العلمية كلها مصابــة         ¯ " ديالي  " الى  " دجلة  " او
فيعمى ويتجاهل غالبا البــاحثون الفـرس لتخـرج             " السياسة  " بداء  

ولتمهد الطريق لطمس الهوية العربية         , نتائجهم ضد الحضارة العربية     
" ال  ¯رح" اوان يعتبرون عرب االقليــم      . لهذه المنطقة وابنائها العرب   

اي الشعب العربي      -فهم  . وقد استوطنوا المنطقة منذ عهد غير بعيد            
 -) عربستـان  (ويزعمون ان االقليـم      , ضيوف ايران وااليرانيين      -

والعرب لم تكن بينهما      -« خوزستان»وحتى هذه التسمية فرست الى      
والعرب هم عدة قبائل مهاجرة جــاءت الـى هـذه                , اية صلة وعالقة   

ويزعمـون فـي اماكــن        , المنطقة باحثة عن الرزق والعيش الكريم         
انه وحتى اواسط القرن التاسع لم يكن هنالك اي اثر للعـرب                 , اخرى  

 .في المنطقة 
في معناه السلبي والتحقيري         -والبدو  , الغزاة, وصف العرب بالهمج     

وا حربا عنصرية ضد كل ما ينسب وينتسـب              ¯ليشن -وليس العلمي   
فيذكرون ان العرب قد دمروا وحطموا حضارة الفرس وقد             , الى العرب 

 .نهبوا االموال واحرقوا الكتب وضيعوا كل شيء جيد لدى االيرانيين
ية بــدل                    فهم في كثير من الشواهد يلفظـون لفظـي العــرب والعرب

وهكذا يبدون عداءهم السافر لالسالم في ظــل شــتم           , البدووالبدوية  
فقد يقولـون مصـرحين ويكتبــون           , وسب العرب والحط من شأنهم         

ان االسالم بريء من العرب والعرب هم ابعد النـاس عــن                  " موقعين  
فالعرب ال يملكون من الثقافة شيئا وال          , المفاهيم االسالمية االنسانية       

 .«يعرفون من المدنية شيئا

Page 10 of 12 أحمد الجار اهللا/ رئيس التحرير  -مستقلة  -سياسية  -السياسة يومية

5/31/2005http://www.alseyassah.com/alseyassah/Reports_1.asp



ان خالص ايــران    : " ومنهم االكثر جسارة واالكثر خبثا وعداًء يقول           
ونجاتها مرهون في ان نترك الخط العربي وان ال نقرأ هذه االدعيــة                   

 ".وان نرجع الى عصور ما قبل االسالم 
 -ان كل هذا الدمار والتخلف في المـدن الجنوبيــة                  »: ويخطب االخر  

 .«يرجع الى سيطرة بعض الشراذمة من االعراب -المقصود االهواز 
تغيير وتحريــف االسـماء العربيــة كالمعــالم والمـدن والمواقــع             
والشخصيات العلمية والسياسية التاريخية لكثير من المدن العربية بل                 

وايضا الكثير من القرى قد تبدلت اسماؤها الى الفارسية ومنذ          , وكلها  
عهد النظام البهلوي وما زالت هذه عمليات التفريس تمارس من قبل                 

ان االسماء العربية هي اسـماء         : النظام الحاكم وبحجج مختلفة منها          
اوانها وضعت من قبل االنفصــاليين الخونـة فــي فـترة               , متروكة  

االنحطاط وهي اسماء على غير مسمى ويجب ان تعاد اليها االسـماء                 
واليوم كل من يلفظ االسماء العربية للمدن والمعالم            , الفارسية االصيلة  

يقع فـي تهمــة     , من العرب سهوا حسب عادته في تسميتها العربية                
 .محاربة النظام

وهناك منع وتصنيف لالسماء العربية للمواليد فيعــرض لمــن يقـدم              
لدائرة السجالت كتيب فيه اســماءٌ  مختـارة وال يجــوز ان تختــار                   

وفي كثــير مـن     ¯ لمولودك سوى ما جاء في هذا الكتيب من اسماء              
 .المناطق النائية والقرى وفي بعض المدن ايضا

 
 المجال العسكري

وقد ال نغالي ان قلنا         , ان اقليم عربستان اليوم تحكمه االحكام العرفية          
فالعربي يمشــي فـي الشــارع      . ذلك فقد اصبح االقليم معسكرا مغلقا          

ال يجــوز  , يحمل كتابا عربيا اونصا عربيا       -مثال -متلفتا حذرا النه      
, الحد ان يجعل في بيته حتى صورة اولوحة تعكـس تـراث العـرب                   

ته ليـال                   , فهواما يهان اويعاقب      وما احلك حظ مــن يخـرج مـن بي
فهذا ما يغيظهم ويخيفهــم ومـن       , وهويرتدي الزى العربي اوالكوفية    

 .الشباب خاصةً 
¯ ثم مواجهة اي اعتراض اواحتجاج بمجرد انه يصدر من العــرب                -

 -يواجه بمواجهة عسكرية ويطلقون النار على اي عربي وعشوائيا                 
 .وان كان احتجاجه سلميا وفي اطار دستورهم
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