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   الفـُــــــرسمــُعــادو                         
                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    

 

 فتاح غالمي: الكاتب 
 عادل السويدي: ترجمة 

 
ون تتعايش القوميات المختلفة في إيران و                   و منُذُ  قر   .   تتمّتع الجغرافية اإليرانية بمزيج من التنّوعات القومية و اإلثنية                             

 .هي ـ القوميات ـ تتقبـّل التبعية اإليرانية ، و في الوقت ذاته تحتفظ بخصوصياتها القومية و القبلية 

  نسمع ـ و في  المحافظات الحدودية للوطن ـ أن بعض الشخصيات ترفع مطلب بين الفينة و األخرىولكن 

و في هذا السياق فإن الداعين الى                   .   ٍ قصيرةٍ  من اإلصرار ، تبوء تلك المحاوالت بالفشل                      و بعد فترة     "   الحكم الذاتي        "   

ـ على أن ال يهدد هذا        "   الحكم الذاتي       "   ريفهم لمفهوم    هذه الفكرة و الى اآلن لم يطرحوا برنامجا و اضحا وشفـّافا حول تع                          

 .أهم األسباب الذي حال دون الوصول الى مسعاهم ذاك المطلب وحدة و سالمة األراضي االيرانية ـ  و ربما يكون هذا من 

 و الحرية في ممارسة األعمال ، التي يطالب بها تلك القوميات ، ترتكز أساسا" الحكم الذاتي " في الحقيقة إن طرح فكرة 

ة في الوطن وعلى       ومية ، وبالتالي فإن إّدعاءاتهم مبنية على أنه لم يتم رعاية حقوقهم القومي                                الفكرة الق     على   مطالباتهم    

 : آافة المستويات منها 

المستوى اإلداري و السياسي و الثقافي و اإلقتصادي  ، و بالتالي فهم يعتقدون أن الفرس في إيران يتمتـّعون بإمكانيات                                                    

 لذالك    ،  الذين ال يتمّتعون بالحد األدنى من تلك األمكانيات               معيشيه أرفه ، قياسا مع أوضاع القوميات األخرىو ظروف أآبر 

 .الفرس يتجاهلون حقوق تلك القوميات الساآنه في إيران فهم يعتقدون أّن 

دا ، إستغالل و توظيف        و هنالك ايضا نقطة مهمة يجب اإلشارة اليها ـ باإلضافة الى ما سبق ـ و هي أن العدو يحاول جاه                                    

ن و بينما آان التـرآيز على اإلستقاللية                و نحن نتذآر جيدا أنه في بدايات إنتصار الثورة في إيرا                                .   هذه األمور لصالحه          

 ، ولكن في نفس        حينها  المطالب الرئيسية التي يهتم بها عموم الناس                  و آانت تلك هي      الوطنية و تثبيت مبادئ الثورة ،                 

توسيع األعمال التخريبية بين           الوقت آانت هنالك عناصر و فئات إنفصالية في عموم أرجاء إيران تعمل على بث الفتن و                                    

ة الفتية لصالح مسعاهم اإلنفصالي ، و من خالل تضخيم الحديث عن                       تهزوا الفرصة وقتها لتوظيف المرحل            اس ، وقد إن      الن  

و بعد إنتصار الثورة و زوال النظام الشاهنشاهي الظالم و                                  .   المظالم التي مارسها الحكم الشاهنشاهي على القوميات                         

  ذلك الى تهيئة الفرصة للقوميات المختلفة ، على المطالبةحصول بعض التغييرات المهمة في تلك األثناء ، أّدى

 " .الحكم الذاتي "  بـ 
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وإللقاء النظرة حول هذه التحّرآات و المطالبات ، يجب أن نوضح بأن المناطق الجنوبية في إيران و بالخصوص تلك                                                         

إلحاح                                              األشد  األآثر و  هي  آانت   ، بالعربية  لناطقة  ا لعشائر  ا تقطنها  هذه                  المناطق التي  آانت  ، و  لمطالبات  ا في تلك  ا 

 .و بالخصوص من قـِبـَْل العـــراق ) العربي ( المطالبات مدعومة من قـِبـَْل دول الخليج الفارسي 

، "   العروبة و القومية العربية              "    إرتكزت مبادئهم على          و التي   )   عربستان    (   إن تلك العناصر اإلنفصالية في خوزستان                

ر تمتد لبدايات األربعينات من القرن الماضي ، عندما إنتشرت األفكار القومية الناصرية بشكلٍ                                        آانت تلك األفكار لها جذو           

، و هذا    "   عربستان    "   آبير و سريع في عموم العالم العربي ، و بالتالي وصلت هذه األفكار ايضا الى محافظة خوزستان                                    

   . و المناصرين لهاأّدى بدوره الى أن تجد تلك األفكار القومية الكثير من المؤيدين

وبالتالي الترويج للقضايا القومية ، آانت تتوّسع بسرعة آبيرة في مناطق الجنوب                                    "   القومية العربية         "   إن شعارات       

الناطقة بالعربية، باإلضافة الى ذلك ، آانت الدول المحيطة بنا على علمٍ                              ئر ني و بالخصوص في مناطق سكنى العشا           اإليرا    

 .بما يدور

 تطفو على السطح فقط حينما تحدث إختالفات وصراعات بين العرب و العجم ،                           ) قضية عربستان       (    القضية    وآانت هذه     

 :فعلى سبيل المثال 

بل و بعد الثورة اإليرانية ـ الى حد الوصول الى                        العراقية و الدولة اإليرانية ـ ق                 حينما آانت تبرز خالفات حاّدة بين الدولة                  

و المناطق األخرى الخاضعة للسيطرة اإليرانية في الخليج                     )   عربستان    (   ر قضية خوزستان      شبه حروب بينهما ، آانت ُتـثا        

، و بالتالي تصبح حديث اليوم و الشغل الشاغل في المحافل السياسية و اإلعالمية لدول المنطقة ، ال                                     )   العربي    (   الفارسي    

و الجزر العربية           "   عربستان     "    خوزستان     ( سّيما أن تلك الدول آانت ترّوج في وسائل إعالمها بأن هذه المناطق                                       

الى أحضان     )   ايرانيا     (   هي  جزء من المناطق العربية المغتصبة ، و ترّآز على إعادة تلك األراضي المغتصبة                              )   اإلماراتية       

 .األمة العربية 

تشكيل لجنة   في  )   جمال عبدالناصر       (   من الرئيس       تجاسرت جامعة الدول العربية و بإصرار                   م  1964و في ديسمبر عام        

 و بالتالي قامت هذه اللجنة بتسمية خوزستان الى) العربي ( تقوم بأدارة و بحث أوضاع شيوخ الخليج الفارسي 

 .الى العالم العربي ) عربستان (، و هي رّآزت على ضم  "  عربستان  " 

 ) عبادان ( و آبادان ) المحّمـرة (  مدينة خرمشهر و مما يجدر ذآره أن تلك العناصر اإلنفصالية و التي آانت تتـّخذ من

 ، آانوا يصّرون على المطالبة) جبهة تحرير عربستان " ( جبهة التحرير "  آانوا أيضا أعضاء في لها ، ومقّرا 

 " .الحكم الذاتي :"  بالـ 

عقاب الُظلم الشاهنشاهي و           ، و هذه الجبهة التي نشأت في أ               )   جبهة تحرير عربستان        "   (   جبهة التحرير      "   إّن أعضاء       

هؤالء فيما بعد الى صفوف حزب البعث ، و بالتالي أصبحوا عبارة عن                                 بالتحديد في أربعينات القرن الماضي ، إنضم                       

و بعد القضاء على هذه الجبهة و نشاطها في الداخل و على يد نظام الشاه ، أّدى ذلك الى                                          .   مرتزقة تابعين لهذا الحزب             

 . ذين تمكنوا من الفرار ، الى دول المنطقة هروب بعض أعضائها ال

وبعد إنتصار الثورة في إيران ، حدث نوع من اإلنفراج السياسي ، و أصبحت الظروف مناسبة للعمل ، مما حدى بهؤالء                                               

شعب المؤسسة الثقافية لل      "   للعودة و بالتالي أعادوا مزاولة أعمالهم و نشاطاتهم في الداخل مّرَة أخرى ، و قاموا بتشكيل                               

و حتى بعد تشكيل اللجان الثورية اإليرانية ، قاموا                 . و عملوا بالقوة من خاللها على ترسيخ مطالباتهم و نشرها " العربي 

، و بحجة أن هذ اللجان الثورية              )   المحمــّرة    (   هم بتأسيس مكتب تابع لهم في القنصلية األمريكية التي آانت في خرمشهر       

 ، قام  ) عربستان (  ألّن الفـُرس ال يستطيعون تلبية و إدارة أمور العرب في خوزستان  وآانت تـُدار بواسطة الفـُرس

 .بممارسة نشاطهم في المكتب المذآور ) العرب  ( 
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 و التاريخ يشهد بأّن تلك النزعات اإلنفصالية التي نشأت إّبان إنتصار الثورة اإلسالمية ، آانت تضـُر بالوحدة الوطنية ، 

فأّدت الى أن يتمّكن الجيش العراقي                .   ! ! ! طاقات الوطن ـ إثر تلك النزعات ـ في التصّدي لإلعتداءات األجنبية                             و آْم هـُدرت      

، في حين نشأت في الوقت نفسه مقاومة بطولية من أهالي                           )   الُمحـمــّرة    (   من الدخول بسهولة الى أراضي خرمشهر                    

 يوما من أن يدحروا آمال الجيش العراقي و آمال                         37 خالل   و بإمكانيات بسيطة، إستطاعوا وفي             )   المحمــّرة    (   خرمشهر   

 .المتعاونين معهم من هؤالء اإلنفصاليين 

تحّرآات ملموسة ثانيةً ، ، و نستطيع أن             )     عربستان    (   لهؤالء في خوزستان         ت تظهر   أ و في الشهور القليلة الماضية بد           

 : نذآر على سبيل المثال 

للدفاع عن الرئيس صّدام حسين أثناء الهجوم األمريكي على                            )   عبـّادان      (   ة آبادان        ــ المظاهرة التي إندلعت في مدين               1

 .العراق 

 ــ توزيع بعض النشريات و اإلعالمّيات في نفس المدينة ، و ترتكز محتوّيات تلك النشريات على الخطاب القومي                                                        2

 : و هي ترفع شعار "  لعربستان الحـُّرة األلوية الحمراء" المتطـّرف ، من قـِبـَل بعض الجماعات التي تنتمي الى 

 :العــجم المــُحتلـّين و ضد الصهاينة ، ويعلنون في بياناتهم : ، و خطابهم موجــّه ضد " نحن ندافع عن الوطن العربي " 

 . في المستقبل القريب) عربستان الُحـّرة ( حــّررون خوزستان من أنهم سُي

أبدى موقفه الصريح تجاه تلك العناصر و مسعاهم ، خالل العقدين الماضيين ، إال أّن                                 قد  )   العربستاني     (   و مع أّن الشعب       

 .إمتداد هذه األفكار و السماح لها باإلنتشار سيؤّدي حتما في المستقبل الى تهديد وحدة األراضي الحدودية 

 .من ذي قبلي ، و بأشد صرامة لذا يجب على المسؤولين القيام بواجبهم األمني تجاه هذه التحـّرآات و بشكلٍ  جــّد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                          

                                                                   2003 – 8 – 28  
  .في بعض وسائل اإلعالم اإليرانية في الداخل: لة نشرت   المقا                                  

                             

 :  مالحظات                               

 
 .الكلمات الموضوعة بين القوسين هي من إضافات المترجم نفسه ــ  1

اصر بور بيرار ، حيث رّد على              ن :    ــ لقد تّمت الردود على مقالة الكاتب من  قـٍبـَْل الكاتب المعروف                              2

ناصر بور بيرار      :   المحتوى التحريضي لهذه المقالة و صاحبها ، و تكمن أهمية الرد من الكاتب المحترم                              

في أن هنالك تحريض واضح و منذ فترة من العنصريين الفرس على القوميات المضطهدة في ايران ، و                                    

عربي في عربستان ، و آانت نتيجة هذه المساعي                بالخصوص التحريض المتكّرر منهم إلحتواء الشعب ال                
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العنصرية ، أّنه قد تّم في األشهر األخيرة إعتقال الكثيرين من أبناء شعبنا العربي ، باإلضافة الى زيادة                                            

 . الضغوط و الممارسات الالإنسانية تجاه الفرد و المجتمع العربي في عربستان 
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 فتاح غالمي

 
انــداز مناســبي از تنـوع و گوناگونـي             عرصه فرهنگي آشور، چشـم     

هاست آه اقوام مختلـف در ايــران زميــن           قرن. قومي و نژادي است

 و بــا      تابعيت و تبعيت ايران را پذيرفته           در قالب يك فرهنگ مشخص،

. آنند  اي خويش، روزگار سپري مي       هاي قومي و قبيله    حفظ ويژگي

ها علــم  شود آه در چهار گوشه آشور برخي از شخصيت             هر از گاهي هم شنيده مي        

فشـارند آــه البتـه تــاآنون افرازند و مدتي بر اين ادعاي خود پاي مي           مي خودمختاري بر  

آيــد، مـدعياني ايــن آنچه در اين زمينه به ذهن راقــم ســطور مــي        . اند راه به جايي نبرده

چنين، تاآنون در ارايه تعريفي مشخص و شفاف از خودمختاري ـ آه خللي به تماميت

ــ ناآــام مانــده انــد و ايــن يكــي از داليــل مهــم نرســيدن بــه ارضــي ميهــن وارد نيــاورد ـ

 .مقصودشان است
 
عمدتا بحــث خودمختــاري و داشـتن آزادي عمــل در حيطـه جغرافيــايي ســكونت اقــوام

معمــوال چنيـن مــدعياني در مقــام. هــاي ناسيوناليســتي متكـي اســت         مدعي، بر ايده

توجيه ادعاي خود، از رعايت نشدن شرايط مسـاوي در داخـل آشـور بـه لحــاظ اداري،

هــا از  گويند؛ آنان معتقدند، فــارس     سياسي، فرهنگي و اقتصادي براي اقوام سخن مي            

هــاي قومـي را ناديـده  منــد هسـتند و حــق و حقـوق ديگــر گـروه             بيشترين امكانات بهره

 .گيرند مي
 

آنــد، اسـتفاده موذيانـه  در آنار مسايل مطروحه فوق، نكته ديگري آه جلب توجه مــي                 

همگان به يــاد داريـم آـه در اوايـل پــيروزي انقــالب و در. دشمن از شرايط مذآور است     

حالي آه حفظ استقالل و تثبيت انقالب بيش از همه مورد توجه و اهتمام مســؤوالن و

طلب در برخي نقاط بــا ايجــاد تفرقــه و دودســتگي،  مردم بود، شماري از عناصر جدايي       

سعي آردند تا شرايط را به نفع خود تغيــير داده و بــا انتشــار ايــن مطلـب آـه در زمــان

قالب و  شاهي، حقوق حقه گروه     ستم هاي قومي رعايت نشده بود و پس از پيروزي ان

فرصـت و» برچيده شدن نظام شاهنشاهي، موقعيت مناسب براي اعالم خودمختاري               

مندي از مواهب انقالب فراهم آمده، همه تــالش خـود  برابر براي همه اقوام جهت بهره

هــاي جنوبــي  اين تحرآات آه در قسـمت        . اي گيرند    را به آار بستند آه از اين نمط بهره           

زبان حضور داشـتند، شــدت بيشـتري داشــت، از ديــد  به ويژه مناطقي آه عشاير عرب

طلب  اقدامات عناصر جدايي    . آشورهاي حاشيه خليج فارس به ويژه عراق پنهان نماند               

40گرايــي متكــي بــود، ريشــه در دهــه   در منطقــه خوزســتان آــه بــر عربيــت و قوميــت       

هاي ناسيوناليستي جمال عبدالناصر در دنياي عرب به سرعت  داشت، زماني آه ايده

 .برق و باد رواج پيدا آرده بود، در استان خوزستان نيز طرفداراني پيدا آرد
 

 آــه  گرايي در مناطق جنوبي ايران به ويـژه نواحـي              شعار عربيت و ترويج مسأله قوميت           

خــورد، مضــافا زبان آشور بود، بيشتر به چشم مــي        موطن و محل سكونت عشاير عرب       

ايــن موضــوع زمـاني نمـود. اينكه آشورهاي منطقه نيز به ايـن مســأله توجـه داشــتند

فرضـا زمـاني آــه. آمـد   آرد آه بحث جدال بين عرب و عجم پيش مي              بيشتري پيدا مي

دو آشور ايران و عراق، چه پيش و چه پس از انقــالب در آســتانه جنــگ قــرار داشـتند،
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مسأله خوزستان و مناطقي آه در خليج فارس تحت تسلط و تصرف ايران قرار داشت،

بــه ويـژه اينكــه آنـان در. بحث روز محافل سياسي و مطبوعاتي آشورهاي منطقه بود             

رود  تبليغاتشان مدعي بودند آه مناطق مذآور، جزو نواحي غصب شده به شــمار مــي                  

حــتي جســارت 1964در دسامبر     . بايست به آغوش جامعه عرب بازگردانده شود             و مي  

اي بـراي رسـيدگي بــه  را به حدي رسانده بودند آه اتحاديه عرب با اصرار ناصــر آميتـه                     

نشــينان خليــج فــارس تشــكيل داد و ايــن آميتــه، اســتان خوزســتان را وضــعيت شــيخ  

 .ناميد و آن را متعلق به اعراب دانست» عربستان«
 

طلــب مســتقر در منطقــه خرمشــهر و  نكته جالب توجه اينكـه برخــي از عناصــر جــدايي            

.آردنـد   بودند، بر مسأله خودمختاري تأآيد مي       » التحرير  جبهة«آبادان نيز آه عمدتا جزو

ــةالتحرير   «اعضــاي   ــه در دهــه  » جبه ــم40آ ــا رژي ــارزه ب ــت خــود را در ســايه مب ، فعالي

شاهي آغاز آردند، بعدها به حزب بعث گرايش پيــدا آــرده و ســرانجام بـه عنـوان  ستم

پــس از ســرآوب ايــن تشــكل در. مزدور اين جريان سياسي به ايفـاي نقــش پرداختنــد            

دوره شاه، عوامل آن بعضا به آشورهاي منطقه گريختند، امـا پـس از پـيروزي انقـالب،

آنهــا در ايــن برهـه بـا. فضا را براي اعالم موجوديت و فعاليت دوباره خود مناسب ديدند                

تأسيس سازمان فرهنگي خلق عرب بر شــدت اقـدامات خــود افزودنـد و حـتي پــس از

هاي انقالب، آنان نيز در آنسولگري سابق آمريكــا در خرمشـهر، دفـتري  تشكيل آميته   

تواننـد  هاست و آنها نمي      تأسيس آردند و به بهانه اينكه آميته انقالب در دست فارس                 

 !اندازي آردند ها را در محل مذآور راه رسيدگي آنند، آميته عربها  زبان به امور عرب
 

طلبانه، چه بـر ســر وحـدت  تاريخ گواه است آه در اوايل انقالب، اشاعه تفكرات جدايي              

المللي براي جلوگيري از  ملي آورد و تا چه اندازه توان و انرژي آشور را در مرزهاي بين                      

 .تجاوز خارجي آاهش داد
 
وجود اين اختالفات باعث شد آه ارتش عراق بپندارد آه در خرمشهر به فتحــي آســان

وهفــت روزه مـردم خرمشـهر،  دست خواهد يافت، اما مقاومت دليرانه و حماسه ســي             

خواه را به آب حقيقـت ترين امكانات، خيال باطل رژيم بعث و عناصر جدايي               آن هم با آم    

 .شست
 

هاي اخير نيز خبرهايي مبني بر فعاليت دوباره اين عناصر در خوزستان به گــوش در ماه

توان بــه راهپيمـايي برخــي از اهــالي آبــادان در حمايـت از    رسد آه از آن جمله مي          مي

ــه آشــور عــراق اشــاره آــرد         ــه آمريكــا ب ــان حمل هــا برخــي از شــبنامه   . صــدام در جري

هــاي تنــد و متكــي بــر ناسيوناليســم افراطــي از ســوي گروهــي موســوم بــه اعالميــه

نحـن نـدافع عــن«انتشار پيدا آرده اســت آــه بــا شــعار          » بريگارد سرخ عربستان آزاد   «

اند هاي متجاوز و صهيونيست را مورد خطاب قرار داده و اعالم آرده              عجم» وطن العربي  

 !را فتح خواهند آرد) عربستان آزاد(آه در آينده همه خوزستان 
 

اند، امـا يقينـا هرچند تاآنون مردم پاسخ مناسبي به اين عناصر در دو دهه انقالب داده             

رواج و رونق آزادانه اين افكار در آتيه امنيت منـاطق مـرزي را بــا مخــاطره روبـرو خواهـد

بايســت بيــش از گذشــته، تحرآــات و اقــدامات ايــن ســاخت و بنــابراين مســؤوالن مــي

 .ها را مد نظر داشته باشند گروه
 

 اظهارنظر درباره اين يادداشت
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