
  معالي األمين العام لجامعة الدول العربية الدآتور عمرو موسى المحترم 
 

  تحية عربية وبعد
 

لجامعة العربية فاجأنا تصریح معاليكم المرحب بفكرة قبول إیران بصفة مراقب في ا
یتنافى تماما   بالذهول واإلحباط آونه)عربستان ( شعبنا العربي في األهوازوأصاب

 ميثاق معیتعارض آليا و ، وإنسانياقومياالمشرفة شخصية مع مواقف معاليكم ال
 .معة العربية ورسالتها في دعم الحقوق العربية أینما آانتالجا

 
وتوسيع نطاق الحوار مد الجسور   مبادرة تهدف إلىنحن من حيث المبدأ نرحب بأي

رء د  العربية تقتضي المصلحة القومية العليا لألمةن، ولكوالتواصل مع دول الجوار
فصفة .  وضياع الحقوقالمخاطر وعدم تبسيط األمور إلى درجة فقدان المناعة

مراقب في الجامعة العربية یفترض أن تمنح للدول الصدیقة أو الحليفة للعرب، غير 
تشبثها  الصفتين، وذلك من خالل  أن ال ینطبق عليها أي من هاتيناختارتأن إیران 
إصرارها على تنفيذ المصالح العربية، و في المنطقة على حساب لتوسعا بسياسة

الفوضى وتصدیر  المجتمعات العربية فيالطموح آالتغلغل الخطورة وبالغة مشاریع 
ع الهویة نز إلى الهادفة ياستها الداخلية العنصریةسآذلك إليها، ووما یسمى بالثورة 

عالم  وإزالة م وإلغاء خصوصياته القومية والثقافيةن شعبنا األهوازيية عالعرب
 .العروبة من أرضه

 
المناهضة القاسية لكل ما هو عربي في العنصریة وبقد اتسم  السابق حكم البهلويف 

، 1925 عام األهواز، بدءا بضم وطننا إلى السيادة اإلیرانية بمعزل عن أرادة شعبنا
من صادرات إیران % 90النفطية التي ظلت تشكل حتى اآلن نحو ونهب ثرواته 

على غرار المستوطنات اإلسرائيلية على فارسية  مستوطناتبناء بتهاء وانالبترولية، 
تغيير منع استخدام اللغة العربية في الدوائر الحكومية وأرض فلسطين، ومرورا ب

واستبدالها بأسماء فارسية مزیفة، وآذلك  أسماء المدن والقرى العربية التاریخية
 اإلجباري ا العربي ومنها الدمجتعذیب ضد أبناء شعبنالممارسة شتى أنواع الظلم و
 .وأساليب التهجير القسریة

 
 تجاه شعبنا األهوازي لم تتغير في يةیراناإلسياسات ال  أما بعد قيام الثورة فإن 
لثورة  تلك امن مشارآة شعبنا الفاعلة في قيامرغم الجوهرها ومراميها، وذلك ب
 على  العربي عالقة قائمة بشعبناالنظام اإلیراني الجدیدوانتصارها، فظلت عالقة 

طمس سلب اإلرادة والكرامة، و الرعب آأسلوب رئيسي لالقمع وإشاعةممارسة 
الدین تحت غطاء مصطنع من في األهواز فرض األمر الواقع الهویة العربية و

  .األخوة اإلسالميةو
 



 لنظام والیة الفقيه وبين ازدواجية صارخة بين الواقع الشوفينيوبذلك فقد برزت 
  حامي حمى بمظهر، والتي تمثلت في ظهور هذا النظامالميله الثوري اإلسشك

الداعم الرئيسي وأحيانا األوحد للقضية الفلسطينية من جهة، وممارسته أشد و اإلسالم
ارتكاب أنواع االضطهاد ضد شعبنا العربي في األهواز، والتي بلغت مستوى 

 .، من جهة أخرىستوطنين وزرعها بالم شاسعةبيةعرالمجازر، ومصادرة أراض 
 
ك لطوال ت ساآنا  التي لم تحركمع الجامعة العربية على مرأى ومسقد تم آل ذلكو

السنين لردع النظام اإلیراني ولو بكلمة یتيمة تخفف من حدة الشعور العميق باإلحباط 
أن هذا الشعب رفض الخضوع إال . الذي آان یعاني منه شعبنا العربي في األهواز

 الخروج من هذا النفق المظلم وي وتبعات الواقع العربي، فأصر علىأسالوضعه الم
وتمسكه بهویته العربية،  وإمكانياته الذاتية المتواضعة،  على قدراتهاتكالهعبر 

 . آل السياسات اإلیرانية التعسفية الرامية إلى صهره في بوتقة التفریسومقاومته
 

 وإثبات من أجل الحفاظ على الهویة مرحلة النضال شعبنا األبي وبذلك فقد تجاوز
 ليس على الصعيد الداخلي فحسب، بل ،المطالببعض  فرض  إلى مرحلةالوجود

ذلك بفضل النقلة النوعية التي شهدها وطننا على صعيد  و.على الصعيد الدولي أیضا
فكریة األهوازیة من تمكن النخب السياسية والو، والقوميوالثقافي الوعي السياسي 

المقاومة النضال الدیمقراطي وتصعيد  في استراتجيات واضحة ومؤثرةى وبلورة رؤ
من سكان % 60التحالف مع الشعوب غير الفارسية التي تشكل نحو   ومنها،الشعبية
 . السلميةألهداف، واالستعاضة عنه بالوسائللتحقيق ا استبعاد العنف آأداةإیران، و

 
والداخلية واإلقليمية  الدولية وفي ظل المستجدات األخيرة وخاصة تبدد الظروف

تطلب  ی فقد دخلت هذه القضية منعطفا حاسماقضيتنا العربية األهوازیةالمعاآسة ل
  على جميع األصعدةوقوف األشقاء العرب إلى جانبها،أآثر من أي وقت مضى 

 . السياسية واإلعالمية
 

يض الضروري  قضية شعبنا النقسيادتكم تجاه مواقف  فإننا نتمنى أن تشكلومن هنا
د موقف العالم العربي تجاه هذه القضية والموضوعي لحالة الالمباالة التي تسو

فإذا آان ال بد من منح أحد صفة المراقب في الجامعة العربية فإن .  العادلةالعربية
 سة أحق من غيره لملء هذا الموقع، انطالقا من انتمائه الخمهشعبنا العربي بمالیين
 . العلياهامصالحلتاریخي لألمة العربية وحرصه على القومي والحضاري وا

 
 .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ،تقبلوا فائق احترامنا وتقدیرنا

 
 حزب التضامن الدیمقراطي األهوازي
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