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 الدولة األيرانية ودور العرب في تكوينها

هو موقفها المضاد للدولة الترآية في العصر الحديث  الدولة االيرانية تكونت خالل مسلسل تاريخي طويل ولكن السبب السياسي  
ثم أستغلت بريطانيا وفرنسا هذا الواقع إلسقاط الدولة..أسباب السياسة في الواقع ومصالح تحّرك  ألسباب طائفية من الظاهر  

في اآتوبر عام م وترسخت بعد ما حدث في روسيا1916وتححدت خارطة أيران السياسية في اتفاقية سايكس بيكو عام ..العثمانية  
1917 آل هذه...م1948ثم هناك مواقف معروفة خالل الحرب العالمية الثانية وموقف أيران من القضية الفلسطينية بعد عام .....م

عوامل ساعدت على نشوء دولة أيران العصرية

أن نعرف دور الهنود في تكوين الدولة البريطانية ودور علينا...أن نعرف دور العرب في تكوين الدولة االيرانية  وإذا أردنا  
والحقيقة أن...أن يكون المفعول به فاعال والمجرور جارا وخبر آان اسمها  وهل يمكن, الجزائريون في تكوين فرنسا   

فلكي نضع  أساسي في تكوين دولة أيران وليس الشعب العربي أي ثروات العرب النفطية آوطن للعرب آان لها دور  االحواز  
 المواطن العربي االحوازي في الصورة يجب ان يفهم أن أيران تصدر آل يوم أربعة ماليين برميل من نفط األحواز ولو حسبناها

دوالر شهريا وحصة1200وحصة الفرد االحوازي هي ..بأقل األسعار فهي تعني ثالثة مليارات وستمائة مليون دوالر آل شهر   
للعائلة العاطل 1200دوالر شهريا ولو أقتطعت الدولة ثالث ارباع هذه الحصة فيتبقى  6000أسرة مكونة من خمسة افراد هي   

فكل...أن المواد الغذائية األولية متوفرة في األحواز  ربها عن العمل وهذا يعني من أعلى مستويات الدخل في العالم بأعتبار  
يمر دون الحصول على حقوقنا يعني سرقة اربعة مليارات دور من نفطنا إذا حسبنا مايذهب للتصفية داخل أيران آوقود شهر  
وخير الكالم ماقل ودل يومي .

  ان االحواز أرضا بال وفي الحقيقة أن أيران سابقا وحاليا تمنت لو..أجحفت حقهم  فهذا هو دور العرب في تكوين دولة
أمام الدولة االيرانية وهمها الذي يأرقها منذ عام االحتالل وليس عامل مساعد  وواقع الحال أن الشعب األحوازي آان عائقا..شعب 

ولذلك فهي تفعل المستحيل ألجل عدم حدوث هذا من خالل  وأيران تعلم أنها ستؤآل من األحواز فهى آتفها , ألستقرارها  
وخشية أيران لن تزول...الشعب االحوازي والشعب االحوازي يخشى أيران   وأيران تخشى  , سوف نتطرق لها الحقا سياسات  

فثروة..مادام هناك شعب عربي في األحواز ولكن خشية الشعب العربي ستزول وهذا هو اليوم الذي تحسب له ايران ألف حساب  
وموقف العرب واضح من ايران,,,العرب آانت سببا في تكوين دولة أيران وشعب العرب سيكون سبب في أنهيار دولة أيران   

 وعلى أيران أن تحدد موقفها من العرب قبل فوات اآلوان

أبو فراس 
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