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 كلمة االخ المناضل الكبير عبد الكريم االهوازي
 

  العربستانيعداد أبو فراسإ
 

 : مقدمة البد منها
العضو المؤسس  ( ألقى أحد زعماء شعبنا األخ المناضل عبد الكريم األهوازي

ير  جمع غفير من الجماه بحضوركلمة) لجميعة بيت العرب في طهران 
لدورة السابعة لمجلس ل االنتخابية لةحمال أثناء مدينة الفالحيةالعربية في 

 الدورة،من فرز أسماء الفائزين في هذه يومين  و ذلك قبل اإليراني،الشورى 
 حرجةالظروف النود التعليق على هذه الخطبة ولكن ألهميتها وتوقيتها في  وال
 و بالتالي تقديمها كتابتها يمر بها الشعب العربستاني وجدنا ضرورة التي
 ولتدرج بسجل تاريخ نضال  في المنفى عليها ابناء شعبنا األماجد ليطلع،إليكم

دة بالصوت والصورة على موقعكم الموقر  وسوف نقوم بإنزال هذه الماشعبنا،
 .اهللا بإذن خالل األيام القليلة القادمة

 
 :الكلمة

  أيهاة والسالم على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين،الحمد هللا رب العالمين والصال
 المدينة العريقة ثقافيا ءيا أبنا كارم يأبناء مدينة العلم واألدب،األخوة األفاضل والسادة األ

السالم عليكم ورحمة اهللا  لكم وأقول والعروبة اإلسالمكم تحية يوحضاريا وعلميا أحي
 : وبركاته

ه الحالة وبين هذه الوجور المتكلم والمتحدث والخطيب بمثل هذه من الصعب جدا أن يعّب
عره مهما كان بليغا فكيف بي أنا، لكنني أقول  من الصعب جدا ان يعبر عن مشاالكريمة،

األخ ألخوته  ألنني بين يديكم وأود ان أتكلم واتحدث حديث وافتخار مصرحا، أشعر بعزٍ 
 . ألهلهوحديث االبن

 وم حتىأن اهللا اليغير مابق * بسم اهللا الرحمن الرحيم ( :كتابهقال اهللا تعالى في محكم 
 مرشحنا مجيد شاوردي وحضور سماحة الشيخ وبحضوركم)  * يغيروا ما بأنفسهم
 اهللا سبحانه وأشير بإيجاز أن الشيخ،ت صعب جدا وأتركها لسماحة جميعا فالتطرق لآليا

رافة ر عن هذا الموضوع بظفي المجتمع عّبموضوع التغيير وتعالى عندما أشار إلى 
ليس اهللا بالقادر المطلق وهو قد يسأل السائل أ.قوية جدادالالت خاصة جدا وبكلمات لها 

نعم اهللا سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء ولكنه يقول لنبدأ  ؟؟ ويحّولالذي يغيير 
 الشعوب،سٍ  بما كسبت رهينة ؟ أجل فإرادة  أليس كل نفاإلرادة،من أنفسنا ولتكون لدينا 

 اليوم وبمثل هذا .المستحيلر وتخلق ّيمكنها أن تغ التي ييالمجتمع، ه إرادة اإلنسان،إرادة 
ول غير التطرق لموضوع  ماذا عساني أق ـ وهذا هو واقعنا الراهن ـالظرف الحساس
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الة ـ فأربط المقدمة بهذا الموضوع ومن هنا أشير إلى ضرورة المشاركة الفّعاالنتخابات،
 :تاالنتخابامعترك المعترك، في هذا رة عن إرادة قوية والمعّب
 من  للثورة اإلسالمية وانطالقاًدعماًوبقوة، ـ نحن نشارك في اإلنتخابات جميعا  أوال    

إيماننا بقيم هذه الثورة ومبادئها ألننا نعتقد ومازلنا نؤمن بهذه القيم والمبادئ التي ثارت 
ي  نعم هذه القيم والمبادئ هي الت.كلهامن أجلها الجماهير اإليرانية والشعوب اإليرانية 

نأمل أن  كنا ومازلنا،كنا نطمح للحرية   هذا اليوم،نا اليوم لنشارك في اإلنتخاباتتحرّض
 كنا نريد أن تتحقق للشعوب اإليرانية كلها حقوقها نأمل،تتحقق العدالة ومازلنا 

 .والمبادئالمشروعة ومازلنا نريد ونصر على ذلك ونناضل من أجل هذه القيم 
 فكيف إذا  شعب يريد أن يغّير، يطمح إلى اإلصالح،رة،اإلشاا تقدمت  ـ كمثانيا    

هل هناك مجال آخر ؟؟حوال على حالها فكيف نريد أن نغّيرماقعدنا وإذا ما نمنا وتركنا األ
من اجل تقرير  إذا كان هناك مجاالت أخرى فنحن نشارك االنتخابات ؟؟غير مجال 

 .المصير
إلى هذا  :يشيرونإلجتماع وعلماء السياسية  المبدأ الديمقراطي يقول وكل علماء انعم،    

 أن الشعب يحكم نفسه : الديمقراطية تعنيلنسبة لمفهوم الديمقراطية وهو أنالمحور با
ر  فمن اجل أن نغّيالعكس، قراراته على السلطة وليس بنفسه وإن الشعب هو الذي يفرض

 .قوةبكل ومن أجل أن نقوم بالعملية اإلصالحية في مجتمعنا البد أن نشارك و
 لها مميزات )قومية (  ـ أتصور أن الكل يتفق بأن السبب الثالث للمشاركة بأننا ثالثا    

 .همومها وآالمها ومطامحها الخاصةولها خصائص ولها 
بغض النظر عن مواقف التيارات واألحزاب )  هاجسنا القومي( هو السبب الرابع    

 القوميات وبقيت خالل تواجدها في االخرى التي لمسنا وبكل وضوح تجاهلها لقضية
 وحتى الحركة اإلصالحية  ومآرب التتم بصلة إلى القوميات،السلطة تتنازع على مصالح

 حتى هذه الحركة رات التي رفعت والقيم التي طرحت،التي نؤمن بها جميعا ونؤمن بالشعا
 حين وصل بعض خاص ولكن الشعوب خلقتها بنضالها، بأشتما جاء جاءت،عندما 

 !!المراتبومراكز البقوا يتنازعون على موز هذه الحركة إلى السلطة تركونا ور
 ماذا فعلتم اجل القوميات؟؟ ماذا صنعتم منين األهداف التي كنتم تنادون بها؟؟ إذن أ 
  . ؟؟لنا

الب الناس ي مطننكر أن هناك قد تم إفساح المجال لبعض الحريات لكنها لم تلّب الصحيح، 
على كافة حقوقه المشروعة والتي   يحصل هذا الشعب العربيأننريد والشعوب أبدا، 

 هذا الذي كنا نطالب به ومازلنا وكان يطالب به ،نص عليها الدستور اإليراني نفسه
الحاج جاسم التميمي المخلص مندوب مدينة االهواز طوال حضوره وتواجده اخوكم 
 ،ر عن آالم هذا الشعب وآمالهر عن إرادته وعّب كمندوب حقيقي لهذا الشعب عّبونشاطه

 وماذا ) .لهذا الشعب دفعه فداًء أن أنما يمكهذه أقل (  :ه يصرح ويقولرفضوا أهليته لكن
كال،  و حاشا؟؟ اإلسالمية هل تجاوز الحدود  ؟؟ الحاج جاسم التميمي وماذا قالاغترف

طار النظام  وإنما كان يطلب ويدافع في إ ؟؟ حدود وإطار الدستور اإليرانيهل اقتحم
 .اإليرانياإلسالمي والدستور 

 !!رةدائما يقولون أن حقوق القوميات حق مشروع ولكن تحقيق هذه الحقوق اآلن غير ميّس
إنها بداية الثورة والبد أن تترسخ قواعد الثورة والنظام ثم نعطي لهذه :  قالوامرةًلماذا ؟ 
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حضارتها، ا وعن ثقافتها وعن  ونترك لها المجال بأن تعبر عن تأريخه!!الشعوب حقوقها
 ـ طيب ـ ثم جاءت الحرب !! لكن اآلن الظروف غير ميسرة!! لغة القرآنتعبر بلغتها،

  الدمار،المعوقين، الشهداء، ( المفروضة والكل يعلم ماقدمه شعبنا طوال سنين الحرب
ية  من اجل هذه الثورة ومن أجل النظام اإلسالمي تركنا القضنعم،)   والتشردالخراب،

 .الشعبون نداء هذا ـّمطمئنين واثقين بأنهم سيلب
وحدت (  باللغة الفارسية!! الوحدة الوطنية :قالوا ؟؟ ماذا ننتظر الحرب ماذا أذن؟؟انتهت
الشعوب  تسمح لنا إعطاء الوحدة الوطنية الو أن  )  مليأمنيت(  ثم األمن القومي )ملي

 !!اآلن التهديد الخارجي:يتذرعونلغة ولكن يقولونها بهذه ال وطبعا هم ال؟؟ !!كامل حقوقها
 ...!!األمن القومي مهدد!! دة الوطنيةاآلن ضرورة الوح

علميا في بلد مثل إيران الذي يتشكل من عدة شعوب وعدة ثقافات وتمارس فيه ( ولكن 
لغات متعددة وطقوس متعددة ومختلفة اليمكن أن تتحقق فيه الوحدة الوطنية دون 

 .)يات إحترام حقوق القوم
قيقها دون إحترام حقوق القوميات، والحريات  ونحن نعتقد أن الوحدة الوطنية اليمكن تح

 .لبلد إذا لم نحترم حقوق اآلخرين األمن القومي اليتحقق في هذا االدينية،
  مجرد أداة تعبيرألن اللغة ليست( م أطفالنا بلغتنا العربية نحن نريد أن نتحدث بلغتنا نعلّ

 من أساتذة اللغة العربية عندما يرون الشباب  وكثيراً.) اللغة نظام فكري م،ووسيلة للتكل
 الفارسي إلى اللغة العربية وهذه مأساة،يتكلمون باللغة العربية يجدونهم يترجمون الفكر 

 . اإلنسان الفكر الفارسي في ذهنهيترجم
ين قال السيد وتلك المقولة المعروفة التي أثارت حفيظة وحساسية وغيرة بعض العرب ح

من حق هذا  فتتعجبوا،وال  ،)نحمد اهللا أن أصبحنا مسلمين ولم نصبح عرب (  :خاتمي
إيحاءات إال انه من حقه  ففي هذه الكلمة دالالت و ولماذا نقول ليس معه حق،.الرجل

 ا أصبحنا مسلمين وما اصبحنا عرب، فيقول الحمد هللا من افتخارنا وأعتزازنا إننالطبيعي،
 والعروبة ظاهرة  اإلسالم عقيدة(مع هذا الرجل مع السيد خاتمي في كلمته ألن نعم أنا 

 اهللا حيث  إذا انتم تحمدون:ماعية وفي نفس الوقت فكرة قومية، لكن نقول له وقلناإجت
 ؟؟ مع احترامنا  لماذا تريدون منا ان نكون فرس،اًأصبحتم مسلمين ولم تصبحوا عرب

لغة واحدة وثقافة واحدة وتاريخ بذا البلد اإلسالمي  لماذا تريدون أن تحكم هللفرس،
ن على ذلك  لماذا تصرو؟؟ !!واحد وطقوس وممارسات التتصل بالثقافات األخرى

هل يتلخص هذا التاريخ واالبطال واألساطير ؟؟ تاريخ إيران !!وخاصة العنصريون منهم
 .بيل المثال هذا على س ، )؟!وأي منا يعترف برستم ومن يعرف رستم؟ !مثال ستمبر

ندنا بطل ـ رستم ـ منو هذا  عم ويريدون تعميمه على كل الشعوب، إحناقون تأريخه يسّب
 وهذا من الناحية ب أن تتكلم عن تأريخها وأبطالها، الشعواال تتركو لماذا رستم؟؟

 .والثقافيةالتاريخية 
ان نعبر إذن من هذا المنطلق نريد ( . أما مشاكل الشعوب األخرى فهي تكاد التحصى

 عن طموحنا وعن مواقفنا وعن إرادتنا كشعب عربي له جذور في الحضارة العربية
 الرجل الذي يؤمن بهذه مثلنا الرجل الذي يحمل هذا الهم، يأن ونريد  ...).واإلسالمية

 .والمبادئالقيم 
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ثم تطرق المناضل البطل عبد الكريم االهوازي عن بداية تأسيس بيت ( 

عن وقوف االخ جاسم التميمي وقفة عربية اصيلة العرب في طهران و
 ثم أشار للشيخ مجيد شاوردي ومواقفه الوطنية .العربيمع هذا البيت 

طالبا من الحضور انتخابه للمجلس التشريعي وختم خطابه المترجل 
 ):بالكلمة التالية 

 
 

 ....نحن نريد رجل يعتقد ويعمل وسنختار من يناضل وال يتنازل
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