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 )17/9في ") الحياة("المكرم رئيس التحرير نشرتم في عددكم الصادر تاريخ 

 . نيويورك ولندن، حملت كثيراً من المغالطات-وفي بريد القراء رسالة من منظمة حقوق االنسان االهوازية 

. ، أي انها ذات هوية قومية"منظمة حقوق االنسان االهوازية"فهي . منظمة، بداية، يدل على عنصريتها ان إسم ال-1
 .واألجدر ان يكون اسمها منظمة حقوق االنسان األهوازي، لنقول انها ذات نزعة انسانية

نا هو نضال سلمي ان نضال: "...  كشف الكاتب ان الهدف من نشاط المؤسسة هو سياسي، وليس انسانياً حين قال-2
وهذا النضال المشروع يصبح غير أخالقي حين يستخدم اسم حقوق االنسان ...". نهدف من خالله الحصول على حكم ذاتي

 .ولكن ال عتب، ففرعا المؤسسة هما في لندن ونيويورك، واللبيب من االشارة يفهم. في حرب دعائية مع الخصم

ان المعتقلين يمارسون نشاطهم ضمن مؤسسات مرخصة " ضطهاد االيرانياال" أوضحت الرسالة في سردها لما تسميه -3
 .وهذه اشادة بالنظام اإلسالمي في ايران الذي يعطي األقليات موقعاً في دستوره. دستورياً

ة فلو ان االعتقال لم يكن ألسباب قانوني.  لم يذكر البيان اسباب االعتقال لتتم مناقشتها، وأرجح انه فعل ذلك مداهمة-4
لذا ال يجوز ان . ولكنه آثر المراوغة، وترك األمر لخيال القارئ وعواطفه التي تنساق تلقائياً لمساندة المعتقلين. لفعل

ننخدع بالدموع والتباكي حين يأتينا فاسق بنبأ، بل علينا ان نتبين من أن نصيب قوماً بجهالة، فنصبح على ما فعلنا 
هل كان المعتقلون من : ب الرسالة، وذلك لكي نستكمل حلقة مفقودة في سردهاوهنا أوجه السؤال اآلتي لكات. نادمين

 أنصار صدام حسين وتم اعتقالهم حين خرج نشاطهم عن المشروع؟

.  رفض طلبات اصدار صحف بالعربية هو غير صحيح، فهناك صحف تصدر بالعربية في الجمهورية االسالمية االيرانية-5
فالرفض طاول طلبات . صحيح هو ان السلطات ال ترخص لمنظمات تموه نشاطها باسم حقوق االنسانبيَد ان القول ال

 .تنظيمات المرتزقة التابعين لصدام حسين، أو التي تعمل في الخفاء لدعم الحملة األميركية ضد ايران

ية لتلك التي قدمت في  في اطار الحديث عن مصادرة األراضي لم يبين كاتب الرسالة ان التعويضات كانت مساو-6
وال ذَكََر انها جاءت ضمن خطة وطنية شاملة تهدف لتحسين األداء . مصادرات اخرى، وكانت ألرض يمتلكها ايرانيون

الزراعي، سواء في األهواز أو غيرها، وأن االهوازيين يلمسون اليوم العائد االيجابي لتلك الخطة من خالل تحسن ظروف 
اي ان المشروع كان وطنياً شامالً وأدى ثماره االيجابية، ولم يكن . الدخل العام في المنطقةمعيشتهم، وارتفاع معدالت 

 .عنصرياً ضد العرب، كما حاول الكاتب ان يوحي



وأتحدى هذه المنظمة المزعومة ان تقدم حتى شبه دليل على .  االعدام الجماعي لم يحصل يوماً في ايران ولن يحصل-7
فاألنظمة التي تجرؤ على االعدامات الجماعية هي األنظمة الموالية . ية بسيطة تقود الى الحقيقةكما ان محاكمة عقل. ذلك

صدام خالل حربه على ايران، وخالل اخماده لثورة الجنوب والشمال بالتواطؤ والمراقبة من (للواليات المتحدة االميركية 
، واال الستغلت الواليات المتحدة ذلك لمهاجمتها ...)قوات بالد نيويورك ولندن، بينوشيه في تشيلي، الشاه في ايران

 .عسكرياً بحجة الدفاع عن حقوق االنسان

أختم ردي بالقول اننا اذا خرجنا عن اإلسالم، وتحدثنا باللغة القومية، فإن عاصمة الدولة الفارسية، حين بدأ سعد بن أبي 
اي ان . ائن هذه تبعد كيلومترات عن بغداد الى الشمال منهاوالمد. على الدولة الفارسية، كانت المدائن" القادسية"وقاص 

شمال العراق، واألجزاء المطلة على الخليج الفارسي من أراضيه، كانت في سيادة الدولة الفارسية حين غزاها العرب 
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