
بسم اهللا الرحمن 

                                                              الرحيم

 2بيان رقم 
تلـک الوثيقـة        لقد اطلع الشعب العربي األحوازی علی الوثيقة السرية التی تسربت من مکتب رئاسة الجمهورية،                        

 للشک   ًلهذا النظام و السيما التيار األصالحی فيه و التی برهنت بما اليدع مجاال                     ) العنصرية(التی فضحت السياسات الشوفينية        
تبغض االنسان العربي فی االحواز و تحاول جاهـدة بکـل                 أن الفئة الحاکمة فی طهران و التي تدعي األسالم زوراً و بهتاناً،                 

 . الطرق محو هويته و نهب أرضه و ماءه و ثرواته النفطية و لم تکتف بهذا بل أصبحت ال تحتمل مجرد وجوده علی أرضه
اذ أخذت تستحدث المستوطنات لتستبدل العرب بقوميات أخری و تهّجر العرب الی مناطق نائية مستخدمة شتی الحيل                  

و من أجل تطبيق هذه السياسات الالانسانية أخـذت تستخــدم                . و األساليب و مخالفة بذلک جميع القرارات و المواثيق الدولية
و بهذه المناسبة ندعو هؤالء أن اليصبحوا وسيلة للقضاء علی           . عمالئها من العرب کما ورد ذلک فی البند الخامس من الوثيقة    

 . شعبهم و محو هويته و تاريخه و ثقافته و يجلبوا العار علی أنفسهم فی الدنيا و الخزی والعذاب فی اآلخرة
  

کما ندعو األخوة السائرين فی رکب االصالح أن يعوا هذه الحقيقة و أن هذه الممارسات العنصرية انما تسارعت و توطدت فی                                 
زمن اإلصالح و االصالحيين و إن االصالحيين و المحافظين و إن اختلفوا فأنهم يتفقون فی معاداتهم للعرب و وجوب القضــاء                                 
عليهم و محو آثارهم و ما جاء فی الوثيقة المصادق عليها من قبل مجلس األمن القومی الـذی يرأسـه رئيــس االصــالح و                                     

و هو الذی يحاول محو الثقافات            ! مهندس حوار الحضارات اليدع مجاال للشک و من يصدق بعد اليوم دعوته لحوار الحضارات                         
و محاربتها داخل بلده و کيف يؤلّف بين الحضارات الّا اذا إنتهج نفس األسلوب الذی ينتهجه فی الداخل ، أی محو الحضارات                                    

ولکن العجب کل   . و هذا ما ال يقدر عليه مثلما يعجز عن محو الثقافات غير الفارسية                    !! و إستبدالها بحضارة فارس المزعومة
 . العجب فيمن يضعون ثقتهم بهؤالء االصالحيين تری بأی سبب يتمسکون بعد ما تبّين لهم أن اللص هو الحارس 

و يتناسون أن هـذا        _ الشيخ الرفسنجانی      _ و اليوم يريدون أن يجربوا ما جّربوه باألمس فيدعموا الرئيس األسبق                     
الرئيس العضو فی مجلس األمن الوطنی و مهندس مشروع قصب السکر األستيطانی و الذی لم يأُل جهداً فی توجيه األهانـات                                    

و التی  ) ميالدية1985أي  ( 1364الی الشعب العربی االحوازی و الحط من قدره عبر مقاالته الشهيرة فی جريدة اطالعات عام            
وان لهذا الرجل دوراً هاماً فی نقل مياه کارون و حرمان أهلـه                    . أحدثت ضجة کبيرة و أثارت غضب الشعب االحوازی بأكمله             

 !! تری هل يريدون أن يشارکوا هذا الرجل فی أتمام رسالته الشوفينية ؟. حتی من ماء الشرب 
  

اننا ندعو إخوتنا أن يعودوا إلی رشدهم و أن يضعوا ثقتهم فی شعبهم و يعتمدوا علی قدراتهم الذاتية و أن اليخشوا                                   
أحداً مادام الحق معهم کما نطالبهم أن يعلنوا موقفهم إزاء هذه السياسات و أن يجتمعوا علی کلمة سواء بينهم لوضع حد لهذه                                      

 . الممارسات الرامية الی محو هوية هذا الشعب 
  

کما ندعو الحکومة الی وقف عمليات األستيطان الرامية الی تغيير الترکيبة السکانية لعــرب األحــواز و نطالبهــا                                  
باإللتزام بالقرارات و المواثيق الدولية بهذا الشأن و الکف عن بناء المستوطنات السيما مستوطنة شيرين شهر و عن مصادرة                                 
االراضی و سرقة المياه و التراجع عن کافة المشاريع األقتصادية السياسيةَ التی تهدف الی تغيير الترکيبـة السکانيــة لعـرب                               

 .االحواز کمشروع قصب السکر و غيره واألعتذار عما لحق بالشعب العربی نتيجة هذه المشاريع العنصرية
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کما نطالبها اذا ما أرادت أن تبرهن علی حسن نواياها ِازاء هذا الشعب ان تعيد أسماء المدن العربية التی استبدلتها                     
 . بأسماء فارسية و أن توقف العمل بتغيير أسماء المدن العربية

  
وأخيراً نحذّر السلطات اإليرانية من مغبة عدم ِاستجابتها لمطالب الشعب الحقة و فی حالة عدم استجابتها فلن يبقی                               

 ! أمامنا الّا أن نلجأ الی الشارع ليقول کلمته
  

 )ترقبوا بياناتنا الالحقة(

  

  

 التيار الوطني العربي الديمقراطي

 فی االحواز

23/1/84 

 الموافق

14/4/2005 
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