
 

  يطلب صفة مراقب باجلامعة العربية" عربستان"

  2003-12-27/ نت. إسالم أون الين- قدس برس-عالء أبو العينين

الذي يطالب باستقالل إقليم عربستان عن إيران " حزب التضامن الديمقراطي"طالب 
 بأن يتم منح مقعد مراقب لإلقليم في الجامعة العربية بدالً من إيران 2003-12-27السبت 

إليرانية خطوة تهدف إلى حصول الحزب التي طلبت ذلك، وهو ما اعتبره خبير في الشئون ا
 .على مكاسب من السلطات اإليرانية

وجاء في رسالة وجهها حزب التضامن الديمقراطي إلى األمين العام لجامعة الدول 
 تعليقاً على طلب إيران االنضمام إلى الجامعة 2003-12-27العربية عمرو موسى السبت 

ب بفكرة قبول إيران بصفة مراقب في الجامعة فاجأنا تصريح معاليكم المرح: "بصفة مراقب
إقليم عربستان كما يسميه سكان اإلقليم أو -العربية، وأصاب شعبنا العربي في األهواز 

 بالذهول واإلحباط؛ كونه يتنافى تماماً مع مواقف -خوزستان كما تسميه السلطات اإليرانية
كليا مع ميثاق الجامعة العربية ورسالتها معاليكم الشخصية المشرفة قوميا وإنسانيا، ويتعارض 

 ".في دعم الحقوق العربية أينما كانت

وكان حميد رضا آصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية قد أعلن في 
 أن محمد علي سبحاني مدير عام وزارة الخارجية 2003-12-1تصريحات صحفية اإلثنين 

-11-13طلباً إلى األمين العام للجامعة العربية في لشئون الشرق األوسط وشمال أفريقيا قدم 
 . بانضمام إيران للجامعة بصفة مراقب2003

قد اتسم ) شاه إيران محمد رضا بهلوي(حكم البهلوي السابق "وأشار الحزب إلى أن 
بالعنصرية والمناهضة القاسية لكل ما هو عربي في األهواز، بدءاً بضم وطننا إلى السيادة 

، ونهب ثرواته النفطية التي ظلت تشكل حتى اآلن 1925عزل عن إرادة شعبنا عام اإليرانية بم
من صادرات إيران البترولية، وانتهاء ببناء مستوطنات فارسية على غرار % 90نحو 

 .وفقا لما نصت عليه الرسالة" المستوطنات اإلسرائيلية على أرض فلسطين

 



خدام اللغة العربية في الدوائر منع است"كما أشار الحزب إلى أنه جرى خالل ذلك 
الحكومية وتغيير أسماء المدن والقرى العربية التاريخية واستبدال أسماء فارسية مزيفة بها، 
وكذلك ممارسة شتى أنواع الظلم والتعذيب ضد أبناء شعبنا العربي ومنها الدمج اإلجباري 

 .على حد وصف الرسالة" وأساليب التهجير القسرية

أما بعد قيام الثورة؛ فإّن السياسات اإليرانية تجاه شعبنا األهوازي لم : "وأضاف الحزب
تتغير في جوهرها ومراميها، وذلك بالرغم من مشاركة شعبنا الفاعلة في قيام تلك الثورة 
وانتصارها، فظلت عالقة النظام اإليراني الجديد بشعبنا العربي عالقة قائمة على ممارسة 

 رئيسي لسلب اإلرادة والكرامة، وطمس الهوية العربية وفرض القمع وإشاعة الرعب كأسلوب
 ".األمر الواقع في األهواز تحت غطاء مصطنع من الدين واألخوة اإلسالمية

لعربي في األهواز وتحدثت الرسالة عن ممارسة أشد أنواع االضطهاد ضد الشعب ا
التي بلغت مستوى ارتكاب المجازر، ومصادرة أراٍض عربية شاسعة وزرعها بالمستوطنين "
 .على حد قولها"  من جهة أخرى-من القومية الفارسية-

على مرأى "وأشار الحزب األهوازي في رسالته إلى عمرو موسى إلى أّن كل ذلك تم 
اً طوال تلك السنين لردع النظام اإليراني، ولو ومسمع الجامعة العربية التي لم تحرك ساكن

بكلمة يتيمة تخفف من حدة الشعور العميق باإلحباط الذي كان يعاني منه شعبنا العربي في 
 ".األهواز

األشقاء العرب بالوقوف إلى جانب قضية عرب األهواز "وطالب الحزب في رسالته 
 ".على جميع األصعدة السياسية واإلعالمية

زب األهوازي في رسالته األمين العام لجامعة الدول العربية بأن تشكل وناشد الح
النقيض الضروري والموضوعي لحالة الالمباالة التي تسود موقف العالم العربي تجاه "مواقفه 

إذا كان ال بد من منح أحد صفة المراقب في الجامعة : "وقال". هذه القضية العربية العادلة
ربي بماليينه الخمسة أحق من غيره لملء هذا الموقع، انطالقاً من العربية؛ فإّن شعبنا الع

على حد " انتمائه القومي والحضاري والتاريخي لألمة العربية وحرصه على مصالحها العليا
 .تقديره

 ميثاق الجامعة ال يسمح

" شرق نامة"وتعليقا على هذه الرسالة، قال الدكتور مصطفى اللباد رئيس تحرير مجلة 
هناك روابط ": "نت.إسالم أون الين"المختصة بشئون إيران وتركيا في تصريحات خاصة لـ

قوقهم مثل بقية األقليات بيننا كعرب وبين إقليم عربستان، وال بد من حصول العرب على ح
حول العالم، لكن ميثاق الجامعة العربية ال يسمح لألحزاب باالنضمام لها كعضو أو كمراقب، 

 ".فميثاق الجامعة بين دول وليس بين أحزاب

  اللباد مصطفى.د



ورأى اللباد أن الرسالة التي بعث بها الحزب األهوازي للجامعة العربية تهدف إلى 
صفة مراقب من أجل الحصول على مكاسب من قطع الطريق أمام حصول إيران على "

وفي هذا الصدد أشار اللباد إلى أن عرب األهواز يطالبون بعدة حقوق ". الحكومة اإليرانية
 .منها المساواة القومية، والسماح لهم بإصدار صحف والدراسة باللغة العربية في الجامعة

 لكنه اعتبر أن إيران وأكد اللباد ضرورة حصول شعب األهواز على حقوقه المسلوبة،
نصف عدد السكان في إيران من "ال يمكنها أن تمنح استقالالً إلقليم عربستان، مشيراً إلى أن 

وبالتالي فإن فتح الباب أمام حصول إقليم .. عدة عرقيات مختلفة مثل األكراد واألذربيجانيين
 ".البة بنفس األمرعربستان على االستقالل يفتح الباب أمام بقية القوميات األخرى للمط

وأشار خبير الشئون اإليرانية إلى أن إقليم عربستان كان يسمى قديماً إمارة المحمرة، 
جابر بن مرداو (، وقبض على حاكمها الشيخ خزعل 1924حتى هاجمها رضا شاه عام 

وأشار إلى أن . وقتله في السجن، وأطلقت إيران على اإلمارة اسم خوزستان) الكعبي العامري
 .اإلمارة كان سكانها عربا مائة بالمائة، وكان لها معاهدات مع بريطانيا ودول الخليجتلك 

 خاصة مع -جعله فارسيا-السلطات اإليرانية حاولت تفريس اإلقليم : "وقال الخبير
  ".من بترول إيران% 90ظهور البترول في منطقة عبدان به والذي يمثل نحو 

  اقرأ نص الرسالة 
 


