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   اعراِب در ايران ألۀطرح مس
 مذھبی و ضرورِت رويکردی سوسياليستی/ سازِی ناسيوناليستی بسِت ھويت بُن

  

  همقدم

 ۀای در منطق ھای گسترده  دستگيری٢٠٠۵/١٣٨۴ اپريل١۵قيام مردم عرِب ايران در روِز  امسال در سال

ھای طوالنی دوباره رونق گرفت تا به عنوان تھديدی عليه ھر  صدور احکام اعدام و حبس. صورت گرفت خوزستان

مسلط قرار  ئیمرکزگراۀ ھمواره اخبار و حوادث مناطقی غير از تھران در ساي. ی عمل کندئ نوع تحرک منطقه

ھای مختلف رنگی را در سايتکمۀ افتد حاشيھا و فجايعی که در نقاطی غير از تھران اتفاق میگيرد و جنايتمی

اين نکته حتا در نزد مدعياِن منتقِد اين وضعيت ھم چون يک مانع . دھندخبری و تحليلی به خود اختصاص می

حلی ساختاری در جھت حذف  شن است که برای حل آن بايد راهِ کند و روآنان تحميل میۀ ساختاری خودش را بر اراد

اعراب ايران ھم يکی از آن مواردی است که کمتر تمايلی برای ألۀ مس. آن به ميان آوردۀ  به وجود آورندۀزمين

 ترين زندان ايران است که اکثر فعاالن سياسی وترين و آلودهزندان کارون اھواز خطرناک. انعکاس آن وجود دارد

جا تبعيد نشدند گزارشی از وضعيت بد اجتماعِی عرب در آن گرفتار ھستند ولی تا زمانی که زندانيان تھرانی به آن

امکانات و منابع نقاط مختلف ايران ۀ که ھمشھِر تھران عالوه بر اينحقيقت اين است که کالن. آن زندان مخابره نشد

 مردمان ديگر نقاط کند و عمالً ر راه اتحاد مردمی نيز عمل میچون مانع بزرگی بر سکند، ھمرا در خود جذب می

شوند و کمتر به آن تر به فراموشی سپرده مینئيايران و مطالبات و مبارزاتشان به عنوان موضوعی در اولويت پا
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ۀ دارانايهو ديگر نقاط ايران اگر چه به نوع انباشت نامتوازن سرم" تھران"شکاف ايجاد شده ميان . شودبھا داده می

گردد ولی رژيِم اسالمی به خوبی از ابزار ناسيوناليزِم فارس برای سياسِی جمھوری اسالمی بر می -سيستم اقتصادی

برای " ئیآريا"ستيزیِ  ھای عربکند و به خوبی از ظرفيتخود استفاده میۀ دارانسرپوش گذاشتن بر کارکرِد سرمايه

گاه بر تضاد ُسنی و شيعه در چنين دميدِن گاه و بیھم. آن آگاه است منابع ۀخوزستان و غارت ھمۀ کنترل منطق

در کردستان نيز کارکردی مشابه برای رژيم " ُکردھا"آور از خشونِت  شرمئیھابلوچستان و نيز رواج کليشه

می رژيم اسالۀ  فارس در شکل و شمايل خاصی ھمواره مورد استفادئیگرا به طور کلی ملی. جمھوری اسالمی دارد

شود به اما ظلم و ستمی که از سوی حکومت مرکزی به اقوام غير فارس می. سيس بوده استأاز ھمان ابتدای ت

کند که به رشد و گسترش ناسيوناليزِم صورت تضاد فارس و غيِر فارس خودش را در مناطق غيِر فارس نمايان می

 غيِرفارس ئیگراو جمھوری اسالمی از ھمين ملی افراطی يا شوينيزم عربی، ُکردی، بلوچی و تُرکی دامن زده است

. کند فقير اين مناطق میديده و غالباً ھای مناسبی جھت سانسور يا سرکوب مطالبات مردم ستم ھم به وقتش استفاده

شود تا   نمايانده میئی خاِک آرياۀای برای تجزي  ملِل تحِت ستم از سوی جمھوری اسالمی توطئهۀمقاومت و مبارز

 اين روند يک بازِی دو سر بَرنده برای بورژوازی .اسی حول جداِل فارس و غيِر فارس محو و ناپديد شودتضاد اس

داری   دولِت مرکزِی سرمايهۀچنان سلط از يک طرف اگر تمرکز سياسی بر ايراِن واحد حفظ شود ھم. موجود است

 ديگر اگر تمرکز ۀشود و در گزين رداری میب  فارس بھرهئیگرا حفظ خواھد شد و در اين مسير از نيرو و انرژی ملی

 ايران از دست برود در سوی ديگر اين بورژوازی ناسيوناليسِت ملِل مختلف ئی جغرافياۀسياسِی کنونی در منطق

 مناطق ئی جداۀکوبند تا با طرح گزين ھستند که با عمده کردن تضاِد فارس و غيِر فارس بر طبل ناسيوناليزم می

 طبقاتی ۀاَش، اساِس نظم جامع دارانه ملت در معنای سرمايه -ی ضمن اعالم پايبندی به اصل دولتمختلف ايراِن کنون

حق .  ملِل تحِت ستم خالصه کنندئیرا دست نخورده باقی بگذارند و ستم ملی را در اصالحات و مطالبات روبنا

 است ولی به عنوان مثال، غالب ستم آموزش به زبان مادری در کليت خود يک حق بنيادی و حياتی برای ملل تحتِ 

يا ( دارِی عربی ملِی سرمايه - برند در چھارچوب يک دولت اعراب ايران که در فقر اقتصادی شديدی به سر می

آموزان  ای در توان و امکان آموزش دانش ر عمدهييگيرد تغ  استثمار نيروی کار شکل میۀکه بر پاي) اسالمی -عربی

کارانه مطالبات ملی را به امور  ستم فريب خش از اپوزيسيوِن ناسيوناليست ملِل تحتِ اين ب. عرب ايجاد نخواھد کرد

ً . کند  محدود میئیروبنا  و در دوران - طلبانه ھم دارند   بخشی از ھمين اپوزيسيون که گرايشی اصالحضمنا

 ھستند که اگر  معترف- تمايل به آنان نيستند طلبان رژيم نزديکی داشتند و ھنوز ھم بی اصالحات با اصالح

اين موضوع را در قسمت بعدی مقاله بيشتر !! (مطالباتشان در جمھوری اسالمی ھم پاسخ داده شود مشکلی ندارند

  ). توضيح خواھم داد

 که ئيیکند خالف بی اعتنا  سياسی خود را احساس میۀدولت مرکزِی جمھوری اسالمی وقتی خطر از بين رفتن سلط

. ره داشته است ھيچ ترديدی برای تعريف و تمجيد از شاھان ايراِن باستان نداردواِل اسالم ھمبه فرھنگ ماقب

چون   ھمئی رژيم اسالمی برای آويزان شدن به نمادھاۀطلبان  تمايل فرصتۀنژاد نمايند مشائی و محمود احمدی رحيم

- ئولوژی سياسی رميم ايدکوروش و فردوسی برای تغذيه از منابع ناسيوناليزِم فارس ھستند که جھِت بازآفرينی و ت

ھا جھت  اگر دولِت پَھلَوی. کنند اقتصادِی حافظ منافع بورژوازی در چھارچوب نظام اسالمی تالش می - فرھنگی

 را تقويت ئی ايران، ناسيوناليزم فارس و آرياۀ جھانی بر ممالک محروسۀ دولت مرکزِی وابسته به سرمايۀسلط

فرھنگی و  -  اسالمی از تنوع سياسی ولوژِی اسالمی برای تراشيدن امتِ ئ کرد، در دوران جمھوری اسالمی از ايد می

 جھانی با تکيه ۀچنان نقِش ايران در چھارچوب روابط نابرابر سرماي  ايران استفاده شد تا ھمئی جغرافياۀنژادی منطق
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ان ھم از کارکرد امنيتِی سرمايه در اير -بر غارت منابع طبيعی و انسانی ايران حفظ شود و اينک جناح نظامی

مشائی از دوستی ملل اسرائيل و ايران  رحيم. کند  آگاه است و گاه و بيگاه از نمادھای آن استفاده میئیناسيوناليزِم آريا

نامد و فردوسی را پاسدار اسالم  نژاد کوروش را پيامبر الھی می کند و احمدی ياد می" کوروش کبير "ۀبه واسط

ھای  چون جمھوری اسالمی برای حل کردن و درونی کردِن چنين سويه  دولتی ھمئینااگر چه توا. )١(کند معرفی می

 ً کند محِل ترديد است ولی اين تمايل  ئولوژيک نظام را دچار بحران می ايد -  مشروعيت سياسیمتضادی که بعضا

 ناسيوناليستی ملِل  ضعِف آلترناتيوۀ نقطۀدھند اسالمی نشان چون جمھوری  دولتی ھمۀطلبان گرايانه و فرصت مصلحت

سازِی  ملت - گفتمان و رويکرد ناسيوناليستی که منجر به دولت.  سرزمينِی ايران ھم ھستۀتحِت ستم در منطق

. کند  متفاوتی برای مردم تحِت ستم نيست و بھبودی در زندگِی آنان ايجاد نمیۀدارانه بشود گزين سرمايه

ِستيز از دست نيروھای چپ  امريکا را با به کارگيرِی شعارھای اامريکاسالمی برگِ تضاد با امپرياليزِم  جمھوری

گرايان متفاوت بود و   با منظور چپبخشی به نظام خود تبديل کرد که کامالً  خارج کرد و به اھرمی برای مشروعيت

و تواند دست بخشی از اپوزيسيون ليبرال  ھای ناسيوناليستی به عنوان مثال می اکنون ھم به کارگيرِی اھرم

گانه و واکنش کشورھای عربی و  نژاد به جزاير سه سفر احمدی. ناسيوناليسِت جمھوری اسالمی را خالی بگذارد

پذير بودن   ضربهۀنژاد کردند نشان تعريف و تمجيدی که طيف وسيعی از کاربران اينترنتِی ايرانی از احمدی

جمھوری اسالمی است و  ئیگرا فارس  و ضدئیاگر  اسالمألۀاپوزيسيون ناسيوناليسِت فارس برای مانور بر سر مس

 حزب ملت ايران ۀ درخشان به بيانيۀبه عنوان يک نمون. )٢(کند اسالمی را مخدوش می مرزکشی آنان با جمھوری

گانه توجه کنيد که نه تنھا سراسر ادبياتی   عربی بر سر جزاير سهۀدر مورد دعوای رژيم اسالمی با امارات متحد

  . )٣(!!برای جمھوری اسالمی ھم ھست" سازنده "ئیستيز دارد بلکه شامل پيشنھادھا بميدانی و عر چاله

 بورژوازی در منطقه است که در ۀواره فرصتی دوجانبه برای تحکيم سلط ملی با روايت ناسيوناليستی ھمألۀمس

 ملی، ألۀاليستی به مسرويکرد ناسيون. گيرد  انحصاری در منطقه قرار میۀِی سرمايئ راستای مديريت سياسی و منطقه

طلبانه  دھد تا با تمايلی فرصت چون جمھوری اسالمی را ھم می ھای متمرکزی ھم امکان مانورھای موسمی به قدرت

استفاده از .  برخی از مطالبات را برآورده کندئینما مطالبات ملل تحت ستم را مديريت کند و چه بسا به شکل ُموجه

ھا و  مثال سوءاستفاده و تحريک اختالفات ميان تُرک(  و کرد و عرب و فارسچون ترک اختالفات ملل مختلفی ھم

، استفاده )ُکردھا در آذربايجان توسط عوامل محلی و نفوذی و تبليغات ضدفرھنگی گسترده و ترويج شايعات مختلف

 مثالً ( دھد ی نشان میی که به عنوان مثال در مواقع انتخابات خودش را به خوبئ ی و قبيلهئ از اختالفات درون طايفه

 معامله با برخی شيوخ عرب در مثالً ( ، معامله با سران قبايل و استفاده از قدرت محلی آنان)نشين در مناطق بختياری

و بسياری ديگر از اين قبيل شگردھا که ھنوز قابليت بسيج ) نشين خوزستان برای سرکوب و کنترل مناطق عرب

 ضعف گفتمان ناسيوناليستی برای مبارزه با انواع ستم و ايجاد ۀی نشان دھندگجتماعی برای سرکوب را دارند، ھما

  . ملِل تحت ستم استئیلترناتيو برای رھاايک 

ً ...) ترکی و کردی، عربی،( غيرفارسئیگراتا کنون ملی ای شده است  اش رسانه  در شکل افراطی و شوينيستیغالبا

اش را بايد در  اند که علل عمدهن جوامع خود نداشتهئير جلب اقشار پاو در مناطق غيِر فارِس ايران موفقيت چندانی د

چنين مناسباتشان با کنند و ھم را در مناطق غيرفارس نمايندگی میئیگراپايگاه طبقاتی اقشار اصليی که ملی

 سطح ھنوز اين پديده در. وجو کردرشان به جمھوری اسالمی جستيدارِی حاکم و دوری و نزديکِی متغسرمايه

گاِن اجتماعی و اقشار ميانی کارگری اين جويان و بخشی از نخب چون دانش م و اقشار متوسطی ھ)۴(جوانان عاصی

در مناطق ) شوينيسم( افراطیئیگرا به ھر صورت به طور کلی ملی. دھد مناطق بيشتر خودش را نشان می
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جھانی برای ۀ سرمايۀ چھارچوب طرح و نقشکه در ای قابل انکار نيست به خصوص اينغيرفارس اکنون ديگر پديده

اين ھمان . )۵(المللی ھم قرار گرفته است کم مورد توجه و حمايت بين خاورميانه و آسيای مرکزی، کمۀ تقسيم منطق

اسالمی با دادن امتيازات بيشتر  از اين زاويه يا دولت مرکزِی جمھوری. بازی دوَسر بُردی است که به آن اشاره شد

گيرد و بر متن  کنند و يا مورد حمله قرار می گيری می ھای منطقه منافع خود را از آن طريق پی د و قدرتمان باقی می

 جھانی ۀھای اصلِی سرماي  ھمان قدرتۀشوند که تحِت نفوذ و سلط مطالبات ملِل مختلف کشورھای کوچکی ايجاد می

 به خاک و خون کشيدن ۀکردستان عراق که سابق دولت خودمختاِر ۀنمون(کنند مين میأگفته را ت دوباره منافع پيش

طرح مقوالتی ھمچون فدراليسم اقتصادی از سوی اشخاصی ھمچون محسن ). اعتراض کارگران را ھم دارد

ھای احتمالی و   گزينهۀ و يا بخشيدن خوزستان در مقابل سوريه از سوی مھدی طائب را بايد از زاويئیرضا

. ی مورد توجه قرار داد ئتر منطقه ھای کالن ر چھارچوب طرح و نقشهھای سياسی حکومتی د گيری جناح سمت

اسالمی انتخاب بين بد و بدتر دردی را دوا  نکرد، انتخابی چنين برای ملِل تحِت  طور که در انتخابات جمھوری ھمان

 زيادی را از بين بخشِ  تواند افقی روشن را نشان دھد و به اعتقاد اين نگارنده چه بسا امکانات رھائی ستم ھم نمی

 سرزمين ۀ ملِل محدودۀن سرنوشت به عنوان يک حق دموکراتيک برای ھميياين اوصاف حق تع  ۀبا ھم. خواھد برد

ن تکليف ييدر اين نوشته قصد تع.  مردمی استئیگير امِر رھا ايران يک امر بديھی برای ھر نيروی سياسی پی

لترناتيو ا ۀ دربارئیھا زنی شود گمانه ست بلکه تالش میني... برای مخاطِب ُکرد و عرب و تُرک و بلوچ و

شود در معرض قضاوت قرار داد و اھداف بورژوازی  سوسياليستی را بر متن تحليل کالنی که ارائه می

  )۶(.طلب ملِل تحت ستم را مورد توجه قرار دھد فرصت

  

  گرائی فارس و مردم عرب ايران  ملی

به مناسبات نابرابر و " ايران"سرزمينیِ ۀ ايل قرن بيستم برای وارد شدِن منطقفارس در او) ناسيوناليسم(ئیگرا ملی

به عنوان منجی سرزمين "  رضا شاه"داری قرار گرفت و المللِی سرمايهھای بين استعماری، مورد حمايت قدرت

اصلی ۀ دو پاي" ئینژاد آريا"و " زبان فارسی. "برتراشيده شد و ظھور کرد" شاه -پدر"به عنوان " ئیآريا"ۀ بالزد

ۀ ھای غيرفارس در منطقفرھنگِی ھويت -سياسی -  فارس و ايرانی بود که با تخريب و سانسور اجتماعیئیگراملی

حاکميت قاجار به نام ۀ کنونِی خوزستان حداقل در اسناد به جا مانده از دورۀ منطق. قدرت گرفت" ايران "ئیجغرافيا

.  محلی در آن منطقه حاکم بود که در تعامل با دولت مرکزی بوده استشده است و دولتیخوانده می" عربستان"

کردند و البته با توجه به خصلت واره برای استقالِل خود از دولت مرکزی تالش میحاکماِن عرِب عربستان ايران ھم

چون  ھمئیھا استقالل خود را در چھارچوب روابطشان با دولت مرکزی ايران و دولتۀ شان، آنان دغدغطبقاتی

کردند و در اين ميان مردم عرِب ساکن اين منطقه ھمواره مورد ظلم و ستم چندجانبه از سوی انگلستان دنبال می

به عنوان مثال شيخ مزعل که قبل از شيخ خزعل . کردنداند که برای تسلط بر اين منطقه تالش می بودهئینيروھا

تحت حاکميت خود داشت ولی ۀ ری در رونق اقتصادی منطقثؤمند خوزستان بود اگر چه نقش مآخرين حاکم قدرت

قتلی که به . او به مردم عرب سرانجام منجر به قتلش توسط برادرش شيخ خزعل شدۀ در نھايت ظلم و تعدی بی انداز

رفت چرا که ھا ھم قرار گھا در رود کارون، مورد حمايت انگليسیرانی انگليسیعلت مخالفت شيخ مزعل با کشتی

  .ھا داده بودکاری در اين زمينه را به انگليسیشيخ خزعل قول ھم

 در حکومت ئیناسيوناليزِم آرياۀ ھای خودش را داشت و با توجه به وجه عمد ستِم ملی در دوران پھلوی ويژگی

ف تصوری که خال. بُردند واضح است که مردم عرب در چه شرايطی به سر می کامالً -ستيزی بودکه عرب -پھلوی
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 با ءاسالمی از ھمان ابتدا داند ولی حکومت جمھوریرايج است و جمھوری اسالمی را مروج فرھنگ عربی می

اگر . تحرک جدی به آنان ندادۀ و سنن اعراب را محدود کرد و اجازخود به ناسيوناليزِم فارس، فرھنگ ۀ پايبندِی ويژ

ھا و ستم ملی و شود ولی در ادبياتی که در نقد اين محدوديتیھا شامل ديگر اقوام و ملل ھم مچه اين محدوديت

ھمان ۀ اعراب در سايألۀ سفانه مسأھای ترک و ُکرد پرداخته شده متچنان که به مسائل خلققومی موجود است آن

 و ھم توسط حکومت به صورت پنھان و آشکار تقويت -داری که ھم در فرھنگ عمومی تنيده شدهناسيوناليزم ريشه

ً - شودمی اعراب !! شوندشود و اعراب ايران به چشم مھاجمينی که حاال مھمان ھستند ديده می ناديده گرفته می غالبا

اند و اکنون ھم در سرزمين مادری خود به سر سرزمينِی ايران ھميشه ساکن ھمين مناطق بودهۀ ساکن در منطق

ی برای اثبات سرزمين مادری يا غيره نيست چرا که در اين مورد اما منظور ما ورود به بررسی تاريخ. برندمی

بندی ترکيب قومی متنوعی است که جدل تاريخی برای اثبات دورهۀ  خوزستان نشان دھندۀواقعيت موجود منطق

حضور يا مھاجرت اقوام مختلف در اين سرزمين چيزی از مشکالت متعدد اجتماعی، اقتصادی وسياسی آنان حل 

سفانه اين تمايالِت واکنشی و أمردم نيستند و متۀ تودۀ داده است که اين گونه مباحث ھم دغدغکند و تجربه نشان نمی

 حِق خود را در ه مطالبات باسالمی ھستند که بنا به خصلت خود معموالً  غلِط اقشار متوسط به حاکميت جمھوری

مھم ۀ نکت. کنندارائه می) ِت مرکزیدولۀ  در مقابل شيعئیگرا ُسنیمثالً (چھارچوب گفتمانی ناسيوناليستی و مذھبی

ما تعامل اجتماعِی طبيعی و ألۀ نشين ايران است و البته مس عربۀ ترکيب جمعيتی منطقۀريزی شدر برنامهييديگر تغ

گاه رفت و آمد و روابط عادی اقوام مختلف در نظرمان نيست چرا که اعتقادم بر اين است که ميان اقوام مختلف ھيچ

اند که برای منافع خود بر طبل اشته بلکه اين شيوخ و خوانين و حاکمين دول مرکزی و محلی بودهمشکلی وجود ند

  . اندجنگ و اختالف کوبيده

ر ييھای حکومتی برای تغ در اعتراض به يکی از ھمين طرح و نقشه١٣٨۴قيام مردم عرب خوزستان در سال 

 شد ءافشا) محمد خاتمی(جمھوِر اصالح طلبدفتر رئيسابطحی رئيس ۀ نام. سيستماتيک ترکيب جمعيتی منطقه بود

ۀ اين نامه خشم تود. کيد شده بودأھا تخوزستان به نفع غيرعربۀ ر ترکيب جمعيتی منطقييکه در آن بر اھتمام در تغ

خوزستان را بر انگيخت و ۀ جمھوری اسالمی به مردم فقير و عقب نگه داشته شدۀ ناراضی از ظلم و ستم چندين سال

ً . نفر کشته شدند ۶٠باِر قيام مردمی بيش از  سرکوب خشونتۀ نتيجدر دلِی ديگر اقوام را ھم  ھماين قيام اتفاقا

خود و ھم از ابزارھای ۀ  ھم از نيروی قھريءشد و با تمام قوابرانگيخت و ھمين موجب خشم بيشتر حکومت می

متوسط حاکم در منطقه ۀ ھای طبق  از فارسئیھابخش. ئولوژيک ناسيوناليستی برای کنترل قيام مردم استفاده کردايد

ی و اجتماعی را در اختيار دارند بر طبل ناسيوناليزم کوبيدند و ئرسانی و نھادھای رسانهابزارھای اطالعۀ که ھم

 طيف وسيعی از روزنامه. عرب را پنھان و محتوای قيام را جعل و سانسور کردندۀ ديدعمق مطالبات مردم ستم

گی از که ھم... فروش محصوالت فرھنگی و  دولتی، صاحبان مراکز ۀن، ھنرمندان، کارمندان عالی رتبنگارا

 با جمھوری اسالمی با ئیصداآھنگ و در ھماند به طور ھمَرِس اعراِب غير وابسته به حکومت خارج شدهدست

طلِب مردم عرب سانسور و ه و آزادیخوا تالش کردند تا قيام عدالتئیآويزان شدن به ناسيوناليزِم فارس و آريا

اقشاری که در اين . ھای اخير در اھواز و ديگر شھرھای خوزستان ھم جاری بوداين رويه در قيام. سرکوب شود

ً صدا میمواقع با جمھوری اسالمی ھم  و در وجه غالبشان با جمھوری اسالمی ھم توافق ندارند ولی به شوند لزوما

يوناليزم دچار ھستند و اين گماِن غلط را دارند که گويا جمھوری اسالمی ھم مشکلی با  ئولوژيک به ناسلحاظ ايد

ناسيوناليزِم فارس ھم استفاده ۀ اسالمی در فرصت مناسب از حرب ناسيوناليزِم فارس دارد در صورتی که جمھوری

عربی نشان داد که ۀ متحد اراتھا به مناقشات بين ايران و ام چنين واکنش  سرکوب قيام اعراب و ھمۀکند و تجربمی
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سياسی گرفتار ۀ ماند و ليبراليزم عقبئیچنان به ناسيوناليزم و شوينيزِم آرياغلطی نکرده و اقشاری که ھمۀ محاسب

اسالمی و ھر دولت ديکتاتورِی ديگری عليه ھر گونه قيام  ھستند به وقتش سربازان و متحدان جمھوری

اقوام و ملل ألۀ به اين ترتيب ھر جنبشی در ايراِن کنونی اگر مس. ملی مختلف ھستندھای  اقوام و اقليتۀ خواھانآزادی

در جنبش .  قادر نيست تحولی دموکراتيک ايجاد کندسرزمينِی ايران را در نظر نگيرد اصوالً ۀ ساکن منطق

تغذيه از ناسيوناليزِم ملی و در واقع ألۀ توجھی به مسطلبان نيز با بی تحت ھژمونِی اصالح١٣٨٨نتخاباتِی سالاپسا

  . راھی اقوام وملِل مختلف شددلی و ھمفارس بود که مانع جلب ھم

کنند که ھای سياسی فعاليت می حضور دارند که در قالب گروهئی اعراب ھم نيروھاۀاما در سوی ديگر يعنی در جبھ

 که ذکر شد ظلم و ستمی که بر طورھمان. کنندبرنامه و ھدف سياسی خود را دفاع از حقوق مردم عرب تعريف می

 ً  توسط اقشار متوسط، خرده بورژوازی و بورژوازی وابسته به دولت مرکزی به خلق عرب وارد آمده اکنون غالبا

 به مذھب مسلط شيعه و ئیھاچنين واکنشعربی و ھم) ناسيوناليزمِ (ئیگراھای ملیصورت پراکنده و در چھارچوب

) تاياِن ُکرد و تُرِک خودچون ھمھم(عربۀ بخشی از بورژوازی وابست. شوددگی می نماينئیگرادر قالب انواع ُسنی

طلبی تالش  ئیفدراليسم يا جداألۀ ی با ديگر نيروھای رفرميسِت حکومتی و مستقل، با طرح مستگبسھم در ھم

اين راه حتا قائل به بُرد اھداف خود استفاده کنند و در گرايانه و مذھبی برای پيشتضادھای ملیۀ کنند از ھممی

  . طلبان جمھوری اسالمی ھم ھستند اصالحۀ تحريف جنبش مردم عرب در راستای طرح و برنام

ملی ألۀ ای ديگر به بررسی بيشتر مواضع جريانات سياسی عرب و غير عرب در قبال مس کنم در مقالهمن تالش می

ھای  کاری، غفلت و آلودگی ه بررسی و نقد کمچنين در ھمين زمين ھم. اعراب ايران بپردازمألۀ و به خصوص مس

 ملی و حقوق ملی اعراب ايران از ديگر اھداف اين نگارنده ألۀ جريانات چپ در قبال مسۀماند ناسيوناليستی و عقب

  . )٧(در مقاالت بعدی خواھد بود

  

  : ھا نوشت پی

نژاد واکنش نشان داد و گفت   احمدیۀين گفتای به ا هللا مکارم شيرازی از مراجع تقليد نزديک به بيت خامنه آيت). ١(

  !! نداشته استئیکه خود فردوسی ھم چنين ادعا

بخشی از چپ به دنبال . اسالمی دارند چنان با جمھوری ھا ھم ھمين دردسر را بر سر تضاد با امپرياليزم ھم چپ). ٢(

شان دادند و سياست مستقلی را نمايندگی طلبانه با رژيم اسالمی ن سو و وحدت  ھمئیھا  واکنشامريکاتھديدھای نظامی 

  .نکردند

ی را نمايندگی ئي ارتجاعی و شوينيستۀ کافی خودش گويا است که چه انديشۀ حزب ملت ايران به اندازۀبياني). ٣(

المللی چراغ   تجاری بينۀدھد در بند چھارم به سرماي اسالمی می  که به جمھوریئیکند اما در قسمت پيشنھادھا می

 ابوموسی و آبادانی ۀدولت ايران نسبت به رفاه شھروندان ساکن در جزير«: بيانيه آورده است که. دھد ن میسبز نشا

  .!!!»آن کوشا بوده و جزاير سه گانه را به عنوان جزاير آزاد تجاری اعالم نمايد

م ئيگو انه به امارات میما قاطع« : اسالمی مقايسه کنيد ۀ تلفؤ حزب ملت ايران را با لحن دبير کل حزب مۀلحن بياني

البته ! سراھای خود محافظت کنند  حرمۀکه بازی کردن با دم شير خيلی خطرناک است و بھتر است که از محدود

ما از اين . کنند شوند و منافع اربابان خود را دنبال می ھای کوکی، کوک می بار، مثل عروسک ھا ھر چند وقت يک آن

ام که  ای نيز گفته  من در مصاحبه. گاه چشم طمعی به کشورھای ديگر نداشتيم ھيچزيرا . کنيم موضع امارات تعجب می
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وقت  ھای غربی قرار بگيرند، آن اگر يک وقت ديوانگی کرده و عامل قدرت. ھا نيست گاِه آن  سيمرغ جوالنۀعرص

  : تلفه را در اين آدرس بخوانيدؤسخنان سخنگوی حزب م. »کنند شکنی دريافت می پاسخ دندان

http://www.entekhab.ir/fa/news/60957 

گراِن سرمايه و زحمِت کارگراِن ايران  اقتصادی ھم به غارت - بھداشتی -  عاطفیۀحزب ملت ايران يک توصي

 عايد اين کشورک دالرھا  ليونيشھروندان ايرانی از سفرھای توريستی، ھنری و بازرگانی که ساليانه م«  :کند می

  !!»ھای خود را از اين کشور خارج نمايند گذاران ايرانی در اسرع وقت سرمايه کند خودداری نموده و سرمايه می

 ۀسوِز ايران و عراق و از فاجع چنين از جنگِ خانمان امارات اين» کشورک«حزب ملت ايران ضمن تھديد 

سرنوشت سردار پوشالی «: زند ئيدی ھم بر دخالِت بشردوستانه میأو ُمھر تکند  پخِت خمينی و صدام تجليل می دست

نوشيدند را به ياد بياوريد که چگونه   شما کشورھای منطقه برای تندرستی او میۀو متجاوز قادسيه را که روزی ھم

ت، تسليم  خواب را از چشمانش ربودند و سر انجامش آن شد که در نھاي،ھشت سال فرزندان پاک اين سر زمين

  . »ھا شد و جھانی از شر وجود ناپاکش آسايش گرفت خفت بارترين مرگ

است، شمار  در برداشته   ھزينهدالر ميليارد ١٢٧١المللی بالغ بر  بايد اشاره کنم که اين جنگ بر اساس آمارھای بين

اين بيانيه را از اين لينک .  نفر و تعداد  زخمی و معلول بالغ بر نيم ميليون نفر را برجای گذاشت٢۶٢٠٠٠ھا  کشته

  :توانيد بخوانيد می

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=45183 

 دفاع از برای» گری مھيای ستيزه« ملی ايران ھم به آقا لبيک گفته است و خود را ۀعالوه بر حزب ملت ايران، جبھ

اين بيانيه را از اين لينک .  کافی گويا استۀ اين جبھه ھم خودش به اندازۀبياني!! خاک ميھن اعالم کرده است

  :بخوانيد

 http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=45026 

  : به عنوان مثال نگاه کنيد به اين خبر. ای يافته است  گستردهۀ در جنبش مردم عرب جلوآموزان حضور دانش). ۴(

http://ahwaznews.org/index.php/persian/4355- 

 جلسه ایگرای ترکيه   تنش در روابط جمھوری اسالمی با امارات در اين سوی ميدان ھم دولت اسالمۀعالو). ۵(

  : بع خبرمن(  آذربايجان را مورد حمايت قرار داده استئیبرای حمايت از جدا

http://www.tabnak.ir/fa/news/244889/ 

که نمايندگان مجلس شورای اسالمی ھم بر سر تخصيص بودجه برای خوزستان و اصفھان  ترين خبر اين اما جالب

به گروِکشی " شھدای جنگ مقدس" قومی بار ھمديگر کردند و بر سر ۀ لفظی بينشان پيش آمد و  تيکه و کنايۀمشاجر

  : اصفھان گفتۀبا نمايند اروميه ھم در نزاع ۀپور نمايند نادر قاضی. پرداختند

بحران در مجلس باال گرفت و دعوای نمايندگان و !!! اگر اصفھان نصف جھان است، آذربايجان کل جھان است

ھا و اقوام ايران حتا   حضور جدی مناقشه بر سر حقوق ملتۀھای ديگر نمايندگان و رئيس مجلس نشان دھند واکنش

   :ر درگيری در مجلس را در اين منبع بخوانيدخب. درون حاکميت سياسی جمھوری اسالمی است

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/05/140592.php 

قديمی خودشان که ن سياسی ھای فعاال گی اگر چه شايد مخاطبان ما و جوانان عرب با ارجاع به سرخورد). ۶ (

چنين با تحريکات و  اند و ھم بودند و حاال به ناسيوناليزم و شوينيزم گرفتار شده» گرا چپ«روزی روزگاری 

ً  ۀ  ملی که در بيانيۀچون جبھ ھای جرياناتی ھم پردازی دروغ ھا برحذر   کارگران را از مارکسيستشان مستقيما
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دبين باشند ولی زمان آن رسيده است که در اين شرايط ھولناک در  اين مقاله بۀدارند نسبت به ادعای نويسند می

ھای  ئینما منطقه با دقت بيشتری به مواضع جريانات مختلف توجه کنند و بدون تحقيق گرفتار اين تبليغات و سياه

ھا   ملی خارج از کشور چنين ترس خود را از توجه کارگران به مارکسيستۀجبھ. ھا نشوند عظيم عليه مارکسيست

اردوگاه «ھای رنگ و وارنگ تحت نام  دانند که عدالت اجتماعی با ايدئولوژی کارگران آگاه می.....«:نشان داده است

  :منبع بخوانيد ی ملی را در اين  جبھهۀبياني!! ».شود مين نمیأت» سوسياليسم

 http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=47353 

به عنوان مثال در جريان سرکوب اخير اعراب ايران تنھا يکی از جريانات چپ به صورت صدور يک بيانيه ). ٧(

  :ی کميته مرکزی سازمان راه کارگر در اين منبع رجوع کنيد به بيانيه. واکنشی جدی نشان داد

 http://www.rahekaregar.com/elamiye/2012/04/16/..htm 

 

 


