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 إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم
 الة ، احلرية ، الوئامالعد

   إخواننا الكرام ،أخواتنا الكرميات
   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
يسعدنا أن نتقدم مرةً أخري لكافة فئات شعبنا الكرمي ، ال سيما النخبة منه و املثقفني ونعلن عما كان قد تكرر يف مناسبات عديدة عرب اجلرائد و اخلطابات                            

بأننا نسعي جاهدين من أجل إزالة آثار السياسة العنصرية للنظام البهلوي الفاشي وما متخض عنها من مآس ثقافيـة واجتماعيـة                     : ت  و احملاضرات والبيانا  
هـو  » نـا   اهنيار لغت «و» أزمة اهلوية «ولعلّ  .وسياسية واقتصادية عانينا منها يف احلقبة الشاهنشاهية البهلوية و ال نزال نعاين من آثارها اجلامثة علي صدورنا                  

 .أقسى ما نعاين منه حىت اليوم 
فإن شعبنا ـ واحلمد هللا ـ مؤمن أميانا قوياً بأصالة عروبته وثقافته العربية اإلسالمية وهو يتطلع إيل غٍد يري فيه العقبات قد أزيلت والستائر قد أزحيت وأنه   

 .  كلّ احلق يف التطور ويف مسايرة سائر الشعوب الرائدة واملتطلعة إيل التقدمقد أعاد بناَء كيانه نفسياً واجتماعياً وعّزز مكانته الالئقة به كشعب له
ولكن ، بالرغم من وحدة الرأي والنظرة يف ما ذكر ، نري األساليب ختتلف للوصول إيل هذه الطموح ، فمثالً ، هناك من يعتقد بأن احلفاظ علي اهلويـة ال         

اآلخر ، و بقطع كل الصالت أو التفاعل بني ثقافتنا والثقافة األخرى ،و مبقاطعة االنتخابـات والنشـاطات                  يتحقق إالّ بوضع حٍد فاصٍل بني هويتنا وهوية         
 !السياسية األخرى 

أيها األخوة األفاضل األعزاء ، إننا دخلنا ساحة السياسة وقطعنا علي أنفسنا أن خنوض غمارها هبدف احلصول علي آليات توفر لنا فرص العمل يف اجملاالت                         
سياسية و الثقافية واالقتصادية بغية بناء قاعدٍة ننطلق منها برفع أصواتنا وبفرض وجودنا كشعب آمن بالكفاح ومواصلة املشوار لنيـل كافـة حقوقـه                        ال

 .فالقاعدة هذه تعزز رصيدنا السياسي وتدعم هنضتنا الثقافية ، مبا يف ذلك إنعاش لغتنا .  املشروعة  
ولكي حنقق هـذا  .  للعمل االقتصادي وتساعدنا علي إنشاء بعض املشاريع االقتصادية حىت ننعش اقتصادنا اهلش شيئاً فشيئاً             كما أهنا توفر لنا بعض  الفرص      

فنحن مضطرون إىل   .ومما الشك فيه ،إن اآلليات والوسائل ليست يف قبضتنا و ال منتلك منها شيئاً               .كله أو بعضه ، البّد من توظيف اآلليات الكفيلة بذلك           
ها ممن ميتلكها وذلك باختاذ سياسٍة مرنة تتسم باألخذ والعطاء  وحترص علي املشاركة الفعالة يف جماالت شّتي كمشاريع البناء والتنميـة، ويف احلقـل                         توفري

 خيتلف فيه اثنان ،إننـا لسـنا        ومما ال .علي أي فئة أو شرحيٍة أو قوميٍة من اجملتمع اإليراين           » املواطنة«السياسي والثقايف و غريمها من جماالت يفرضها واجب         
وال بّد  أن نأخذ هذا الواقع بعني االعتبار         .منعزلني ، بل جزٌء من جمتمع إيران ، نعيش حتت لواٍء واحد ويف ظل دستور واحد ودولٍة واحدة كباقي املواطنني                     

القانون كي نعطي ما علينا ونأخذ مالنا وهذا التعامل البناء ينطبـق            فواقعنا حيتم علينا أن نتعامل برفق مع السلطة و        » بأن السياسة هي مداولة األمر الواقع       «
 .الذي بات انشودةً ينشدها كل إنسان متحضر مدين » اجملتمع املدين «مع مفهوم 

و النهوض وسوف نكون    فإذا ما توفّرت لدينا آليات التنفيذ و التأثري ، و ُوظّفت يف إطار الدستور و الشرعية ، سوف نكون قادرين علي مواصلة مسريتنا حن                       
قد امتلكنا مرجعيةً متثّل مرجعية الشعب يف التعامل املتبادل و ختلصنا من تعدد الرجعيات واالجتهادات القبلية و الفردية وما شابه ذلك واليت مل جنِن منها أّي                          

ثقايف والسياسي لدي أبناء شعبنا ، وعلي تأهيلـهم لتقّبـل           كما أن اآلليات والوسائل املرجّوة سوف تساعدنا علي رفع مستوي الوعي ال           . فائدٍة حىت اليوم    
وهبذا قد يرتقي شعبنا إىل مكانة جتعل اآلخرين ينظرون إليه بنظرة اهليبة واالحترام بدالً من التحقري واالستخفاف الـيت                   . املسؤوليات علي خمتلف األصعدة     

 .سلبت حقوقنا وأدمت قلوبنا حىت يومنا هذا 
 والسالم  عليكم ورمحة وبركاته                                                                                 

                                                               حزب الوفاق اإلسالمي

                                                                                                                    


