
 برسم المدافعيين عن نظام الجمهورية اإلسالمية
وثيقة حكومية تفضح سياسة قادة النظام اإليراني ضد الشعب العربي األهوازي  
 

جابر احمد
  

بينا للسادة 2005 \ 4\1بتاريخ  1154في مقالتنا المنشورة على موقع دراسات األهواز و موقع الحوار المتمدن العدد   
 القراء سياسات األنظمة المتعاقبة على دفة الحكم في إيران وعرضنا ترجمة للوثيقة الهامة التي حصلت عليها منظمة
 حقوق اإلنسان االهوازية والتي تبين النوايا الخبيثة والمبيتة لنظام الجمهورية تجاه الشعب العربي والرامية إلى تغيير
 نسيجه السكاني وذلك من خالل االستيالء على أجود األراضي وإقامة مشاريع ذات الصناعية والراعية ذات الطابع

سنبين جانب أخر من هذه السياسة والرامية 1989السياسي وفي هذه الوثيقة والتي حصلنا عليها مؤخرا والصادر عام   
 إلى إعطاء أجود األراضي العربية إلى شرآة أبطال الحرب العراقية اإليرانية المتعددة اإلغراض والتي مقرها مدينة

بناء الكثير   دزفول والتي آل العاملين فيها والمنسبين إليها هم من أفراد الحرس الثوري وقوات األمن والمخابرات وآذلك
من المدن والقرى لجلب المستوطنين من مناطق من شمال وشرق عربستان وإسكانهم محل المواطنين العرب وخاصة في

 مناطق الشريط الحدودي بين العراق عربستان لفصل المواطنين العرب االهوازيين عن محيطهم العربي وخاصة عن
.إخوانهم من أبناء الشعب العراقي الشقيق لما لهذين الشعبين من الروابط النسبية والسببية والعادات والتقاليد االجتماعية

إن الحكومة اإليرانية بسياساتها الرامية إلى تغيير النسيج السكاني العربي تمهد األرض لحروب واقتتال مستقبلي بين أبناء
القومية العربية والوافدين وال بد للحكومة إن تتعض لما جرى لمستوطنات يزد نو التي أنشئت في عهد النظام الشاهنشاهي

 السابق آيف أن أصحابها ترآوها بمجرد إن سقط النظام الشاهنشاهي الحامي لهم وإننا على ثقة تامة إن هذه السياسة
 اإلجرامية سيكون مصيرها نفس المصير التي أل إليه نظام الشاه المقبور الن مثل هذه المشاريع تتنافى آليا مع المواثيق

.والقوانين الدولية
مما ال شك فيه إن حرمان العرب من أراضيهم وخاصة تلك األرضي التي تم تسليمها شرآة أيثار آران التعاونية وإسكان 

 المهاجرين الفرس فيها سترك أثاره العاجلة على االقتصاد العربستاني وبالدرجة األولى على الثروة الحيوانية حيث تعد
 هذه األراضي مراع حيواني منذ مئات السنين مما يمهد الطريق لدمج االقتصاد التقليدي العربستاني باالقتصاد اإليراني

          تمهيدا للقضاء على الهوية العربية االهوازية
إال إننا أبناء الشعب العربي األهوازي وقوانا الوطنية والديمقراطية مطالبون بتكثيف جهودنا وتوحيد موقفنا تجاه هذه   

 السياسة العنصرية الجديدة التي يمارسها النظام اإليراني وتحت غطاء ديني بحق شعبنا وفضحها على المستويين اإلقليمي
. والدولي

 آما إنني أتوجه بالنداء إلى مثقفي الشعب العربي ولجان حقوق اإلنسان العربية التوجه إلى هذه المسالة وشجبها و
 استنكارها وذلك عبر إرسال رسائل االحتجاج إلى قادة الجمهورية اإلسالمية فليس من المعقول إن تستنكر البرلمانات و

 .المنظمات الدولية هذه الممارسات وال نسمع أي شجب أو استنكار من أشقاءنا في الدم والعقيد من العرب والمسلمين
  

تابع الوثيقة األصلية 
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تابع الترجمة    
ترجمة النص الفارسي للوثيقة األصلية 

الجمهوریة اإلسالمية اإلیرانية
 القيادة العامة للقوات المسلحة

 قيادة األرآان العامة
ألف \ 1701_1 | 11|العدد م  

                     74\ 6 | 1التاریخ 
   

معا ونية استخبارات وعمليات القيادة العامة للقوات المسلحة : من 
السيد وزیر الزراعة األخ العزیز الدآتور آالنتري المحترم   :إلى

التعاونية المتعددة اإلغراض) أبطال الحرب ( رسالة شرآة ایثارآران دزفول: الموضوع  
تحية وسالما  
مع تقدیم االحترام، ارفع لكم نسختان من رسالة شرآة أیثار آران دزفول التعاونية المتعددة اإلغراض مرفقة مع موافقة وتأیيد   

تعد من أحدى مناطق البالد الحساسة) عربستان ( الجهات العليا لهذه الرسالة و أود إن أحيط سيادتكم علما إن مقاطعة خوزستان   
الحرب العراقية ( واالستراتيجية وآانت دوما محط أنظار األعداء والطامعين فيها، وبعد أنتها الحرب المفروضة

وطرح موضع مشروع استغالل األرض، ومع األخذ بعين االعتبار التجارب القيمة للحرب طرحت من قبل القادة العسكریين) اإلیرانية    
 وجهات نظر مهمة للغایة من اجل الوقایة من نفوذ األعداء وإیجاد األمن الدائم في هذه المحافظة والحمد وهللا فانه قد تم قبول جميع

. المقترحات والدراسات المقدمة بهذا الخصوص وقد أقرت من قبل القادة العسكریين ومجلس األمن القومي
 إما النقطة الثانية الذي أآد عليها المشروع آثيرا والتي تحوز على أهمية آبرى هو إن هذا المشروع ینوي إلى تغيير النسيج السكاني

  الفارسية والمؤمنة من أهالي شمال وشرقللعاملين والساآنين على الشریط الحدودي للمحافظة وذلك من االستفادة من األقوام
 المحافظة وإسكانهم في ارض آانت في یوم من األیام تحت االحتالل ألبعثي الكافر وقد تم تحریرها بفعل شجاعة تضحيات هؤالء
 اإلبطال، وان الحضور ألدائمي یستوجب سوءا بناء القرى والمستوطنات او توفير فرص العمل للوافدین في األقسام الصناعية

.والزراعية

Page 2 of 3برسم المدافعيين عن نظام الجمهورية اإلسالمية

4/14/2005http://www.ahwazstudies.org/arabic/Ehnic-Cleansing-1-Arabic.htm



 إنني ومع معرفتي الكاملة باإلخوة أعضاء شرآة أثار آران التعاونية الذي آنت یوما من األیام شاهد على تضحياتهم طوال سنوات
 الحرب المفروضة، وما جاء برسالتهم، أنا شد سيادتكم الموافقة على منح األراضي التي تنوي هذه الشرآة الحصول عليها والواقعة

مش داخ في غرب نهر الكرخة والتي تسمى بقریة اللطيف وألخسرج وآذلك الجفير إلى هؤالء اإلخوة األبطال وآذلك   في ودیان جبل  
 منتسبين شرآة أیثار آران التعاونية المتعددة اإلغراض، إن األرض المعنية قد حررت في عمليات الفتح المبين على ید هؤالء الشباب
 اإلبطال وسایر من قبضة البعثتين وطالما لدینا هؤالء الشباب فان بالدنا سوف تبقى مصونة من تجاوز األعداء هؤالء الشباب التابعين

قد الذي آانوا قد ضيقوا الخناق على العدو   )المقصود من ولي العصر هو اإلمام الثاني عشر للشيعة ( لجيش ولي العصر السابع   
 إثناء الحرب فإنهم وبعد انتهاء الحرب سيبقون آذلك أوفياء لخدمة هذا الوطن ومشاریع الوطنية والتي هي خطوة في سبيل تنمية

.البالد
معاون االستخبارات وعمليات أرآان القوات المسلحة  

توقيع                       غالم علي على رشيد) من الحرس الثوري ( العميد الباسدار 
        

) جابر احمد( مالحظة األقواس وضعت بغية اإلیضاح من قبل المترجم
 
 

نص الفارسي مكتوب من الوثيقة األصلية ال                
 

 فرماندة آل قوى
 ستاد آل نيروهاي مسلح 

معاونت اطالعات وعمليات ستاد آل نيروهاي مسلح : از
باردر ارجمند جناب اقاي دآتر آالنتري   وزیر محترم آشاورزي: به
نامه شرآة تعاوني جند منظوره ایثارآران دزفول: موضوع  

با اشناء سالم وتحيات 
: احتراما ضمن تقدیم دو برك نامه شرآة تعاوني جند منظوره ایثارآران دزفزل وتأیيد مراتب نامه مذآور به استحضار ميرساند

 استان خوزستان یكي از حساسترین مناطق استراتيجيك آشور محسوب ميشود وهمواره جشم طمع دشمنان متوجه ان ميباشد از
وحائز أهمية  اتمام جنك تحميلي ومطرح شدن طرحهاي آمایش سرزميني ، با توجه به تجارب ارزشمند جنك نقطه نظرات بسيار مهم

آليه بيشنهادات ومباحث  است از سوي فرماندهان نظامي براي بيش آيري از نفوذ دشمن وایجاد امنيت بایدار مطرح آردد الحموهللا  
. مطرح شده از ناحيه فرماندهان نظامي وشوراي عالى امنيت ملي بحث وبرسي شد و مورد تصویب قرار آرفت 

 نكته حائز اهميت آه در طرح مصوب آمایش سر زميني تاآيد فروان آردید تغير بافت جمعيتي ساآن وشاغل در نوار مرزي استان
 خوزستان است تا بااستناد از اقوام از اقوام فارس زبان ومتدین اهالي شمال وشرق استان در سر زميني آه روزآاري در اشغال

آردید است حضور دائمي ایجاب آردد جه بصورت روستا  بعثيون آافر بوده وبا نثار جان وشهامت وشجاعت رزمندآان آزاد  
. وشهرك وجه بصورت شاغل در بخشهاي صنعنتي وآشاورزي 

عاوني ایثار آران آه روزرآاري شاهد حضور شجاعانهانها در طول جنك تحميلي\اینجانب باشناخت آامل وتأیيد بردران شرآة ته  
تقاضا دارم آه زمين مورد نظر این تعاوني واقع در دامنه هاي آوه مشداغ درغرب رودخانه آرخه موسوم به  بوده ام از حضرتعالي

زمين مورد بحث زميني است آه در عمليات فتح مبين بدست بدست  به برداران وایثار آران این شرآت واآذار شود  لطيف وخسرج  
 همين جوانان رزمنده لين شرآت وسایر رزمندآان إسالم او جنك بعثيون آزاد آردید تا زمانيك ما این جوانان را داریم مملكت از

ولي عصر عرصه را بردشمن ترك نموده وآنون نيز بس 7تعرض دشمنان مصون خواهد بود جواناني آه درجنك تحميلي در لشكر   
متشكرم . از جنك همراه دولت خدجمتكزار وهمسو باطرح هاي ملي هستند آه آامي در جهت توسعه آشور بردارند 

 معاون اطالعات وعمليات ستاد آل نيروهاي مسلح 
 سرتيب باسدار غالمعلي رشيد 
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