
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
   و االحواز تنبض بالعروبة والنضال،سبع وسبعين عاما من االحتالل 

     
 ،      لقـد عاش شعبنا العربي االحوازي طوال اآثرمن سبعة عـقـود  مضت من عمر االحتالل االیراني لقطرنا 

ولـــة السياسات العنصریة النظمة الـد وذلك من جراء ،ع الظلم واالضطهاد االنساني والقـومي ابشع انوا
 واطلقـت ایدیها لـتمعـن فـينا نهبا ،القـوى االستعماریة ارضنا ومكـنتها من رقاب شعبنا   التي منحتها،االیرانية 

 دون ان یردعـها ،تمييز العنصري  وتمارس ضد نا اشكال مختلـفـة مـن صورالبطش واالرهـاب وال،وسلـبا 
 .عـن ذلك اي رادع انساني او دیني 

 
امام   السيما،وقــد جرى ذلك الظلم والقهر العنصري الفارسي ومازال یجري امام مراء ومسمع العالــم اجـمــع 
المفارقاة تلك القـوى  االستعماریة  التي تواطْات على سيادة االحواز وضمتها قـسرا للدولة االیرانية و من 

  ولكنها تتجاهل آل ماجرى ویجري ،المضحكة ان هــذه القـوي تنصب نفسها اليوم مدافعة عن حقوق االنسان 
 ، الذي تحرمه الدولة ایرانية  من ابسط حقـوقه القـومية ،من معاناة ومْاسي انسانية لشعبنا العربي االحوازي 

 ، ترفـض االعـتراف له بسائر الحقـوقه القـومية االخرى و،ومنها حقه في التعلم والتعليم بلغتة العربية  
 تذویب هــویتة العربية وادخالـه في البوتقة ، وذلك بهد ف ،اللغة والثقافة الفارسية  ،وتفـرض عليه باالآره 

 ،سة جميـــع  االنظمة المتعاقـبة على الحكم في ایران نت وماتزال  هــذه الممارسات سيا حيث آا، الفارسية
 و الیمكـننا التوقع من الغاصب والمحتل ان یاتي بافـضل مماهــو ، انظمة احتالل عجب في ذلك مادام انهاوال

 ،سي التي ارتكـبتها قــوى االحتالل واالغـتصاب ْآبصورالم ؤالعربي  و حاضرنا ملي   فـماضينا،عليه اليوم 
نا  او ماعـاشه اجـداد، الصهيـوني و االیراني  من جرائــم الغـزو،م في فـلـسطين واْالحــواز نعيشه اليو سواء ما

 .من الغـزو الـتـتــــري والـمغـولـي
 

اْالحوازیة  تشهد حصارا سياسيا  فـان  قـضيتنا ،وبرغـم من هـذه الضروف المحزنة التي یمر بها شعبنا 
 حيث ،بية خاصة  ومن اغـلب االنظمة والمنظماة العر،اعالميا جافا من قـبل المجتمع الدولي عامة  وتعتيما

 ویهملونها ْالسباب ،یتجاهـل الكـثير من االشقاء العرب البعد االنساني والقومي االستراتيجي للقـضية اْالحوازیة 
 ، حيث آانت وماتزال حججهم واعـذارهـم فـيها ،سياسية ودواعي مصلحية تخص هذا النظام العربي او ذاك 

 وان القـضية اْالحوازیة ،   آونها قضية وجود ،ربية المرآزیـــة ان القـضية الفـلسطينية هــي الـقـضية العـ
 . ان ایران دولة اسالمية والیجوز معاداتها ، ومن ضمن ادعاءتهم ایضا،مسئلة حدود حسب زعـمهم 

اهتموا بها  بقـدراهـتمامهم برحالت الصيد  ،ان الذین یدعـون االهمام بالقـضية الفـلسطينية  وآم آنا سعداء لو
 .ة في البلدان االوروبيةيالت القمار والمالهي الليلاات اللهو وبناء صوسفر

به هؤالء العرب  ان ایران نظرت الى العرب والدول العربية بنفـس المنظار الذي نظر ایضا لو سعداء وآم آنا
 .  الیران

 
سالمية  وانها تدعم المقاومة اال،آما ان البعض من العرب راح یدعي ان ایران تنا صرالشعب الفـلسطيني 

  ،اْالدعاءات الواهية االخرى  اضافة الى ،ترید الوحدة االسالمية  ا وانه،اللبنانية وانها ترید تحریر الجوالن 
ینحصر   فـلماذا، ونقول اذا آانت  ایران تدعم الشعب الفلسطيني على حد زعمهم ، نسئل هؤالء المدعين وهـنا

 ،ـراض سياسية وامنية غ هي انشاءت بعضها ْال، هذا الدعـم على منظمات معينة في الساحة الفـلسطينية
نراها تدعم منظمة التحریر الفسطينية الممثل الشرعي   وال،وتحالفت مع البعض االخر لنفـس الهدف والغایات 

 فهي تناصب منظمة التحریر وقـيادتها الشرعـية اشد ، تفعل العكس من ذلك ا بل انه،الوحيد لشعب الفلسطيني 
 رغم انه رئيس  ، الزعماء االیرانيون من الرئيس ابوعمار معروفة وليست خافية على احد ومواقـف ،العداء 

طعن بالشعب    والطعن بهذا الرمز هـو،قبل الشعب الفـلسطيني ویمثل رمز الثورة الفلسطينية  منتخب من
 .الفلسطيني والثورة الفـلسطينية 

   
سالمية في الجنوب والبقاع اللبناتي  فانه لم یاتي حبا  و من جهة ثانية  فان دعمها للمقاومة اال، جهه هذا من

 وانما یاتي حبا منها في التوسع الطائفي والتمدد المذهـبي  وذلك من خالل خلق الفجوات بين ، منها بابناء لبنان
 حيث ،ناه  في اقتتال االخوة في حرآتي امل وحزب اهللا شاهـد  وهذا ما،ابناء الشعب الواحد والطائفة الواحدة 

الیقـل عن قتلى جنود  1990ة اقـليم التفاح وحدها عام الحرآتين الشيعييتين في معرآین ما ذهـب من ابناء هاذ



.  وذلك آله بفعل ماخلقتة ایران من فـتن بين ابناء الطائفة الواحدة ،العدو الصهيوني على ایدي رجال المقاومة 
همة تبتغيها من وراء دعمها المسموم للمقاومة اللبنانية و هـذا باالضافة ایضا الى ان الیران مصالح سياسية م

 حيث ظهر احد ادوارها مؤخرا ،منها االبقاء على دورها االقـليمي في صراع المصالح الذي  یدور في المنطقة 
في التدخل  العلني في االشتباآات المحدود ة التي دارت بين حزب اهللا وقـوات االحتالل الصهيوني في مزارع 

فـرصة لتوسيع ) اسرائيل ( هذه الجبهة  وذلك بحجة عدم اعطاء ق حين طلبت من حزب اهللا اغال، ا المحتلةشبع
 وانما جاء ،الهدف الحقيقي  من الطلب االیراني    بينما هو في الواقع لم یكن هذا هو، تهاارقعة  اعتداء

لموقـف االیراني المخزي  في الوقت هـذا ا لقـد جاء. لمساعـدة  مهمة وزیر الخارجية اْالمریكية في المنطقة 
 . یر  في  فـلسطين على اقـل تقـدنان الصهيوني وذلك للتخفـيف عن اهلالذي نحن بحاجة لفتح الف جبهة مع الكيا

  
ليس  فانه ، یقال عن الدعم السياسي واالعالمي الذي تقـدمه ایران لسوریا من اجل استعادة الجوالن واما ما
 ولكنه یاتي الن ایران تعلم جيدا ان سوریا هي البوابة والمفـتاح للدخول الى الساحة ، بيمنها بالحق العر ایمانا

ین الساحتين دون اقامة اوثـــق العالقات مع سوریا یمكـنهاالــــدخول الى هـاذ  حـيـث ال، اللـبنانية والفـلسطينية
 اْالشقاء في سوریة یدرآون ذلك وان ،  وهي هنا تتخذ من الجوالن حصان طروادة من اجل تحقيق ماربها،

 .شدید  جيدا وقـد تعاملوا مع هذه النطقة بحذر
               

هي تحتل   فـيما، ان یصدق بان ایران  ترید تحریر الجوالن وفـلسطين وبعد هـذا هـل یمكن لعربي واحد
الراضي اللبنانية  و تدعي انها حریصة على تحریر ا،اْالحواز قـبل ان یحتل الصهاینة الجوالن وفـلسطين 

 المالیين   بينما هي تحتل ثالثة جزر اماراتية و تظطهد،وترید رفع المعاناة عن ابناء الجنوب والبقاع اللبناني 
 .من عرب اْالحواز 

 
ومع االسف انه مازال هناك البعض من السياسيين والصحفـيين العرب مازالوا یروجون للدعا یة االیرانية 

 وهنا نسئل هؤالء المروجيين ونقول لهم اذا آانت ایران آذلك ،لى اقامة الوحدة االسالمية القائلة انها تعمل ع
 وهذه ، اذا لماذا تعمل على نشر المذهبية والتحزب الطائفي في البلدان العربية واالسالمية ، تدعي حسب ما

خرى شاهدة على هذا الفعل ودول عربية واسالمية عدیدة ا ،البحرین و العراق والسودان وباآستان وافعانستان 
مضطهدون  ْالنهم ، العراق بحجة مساندة الشيعة هناك وفي الشؤن الداخلية لدولة البحرینانها تتدخل .  االیراني

 وهذه طهران العاصمة التي یزید عدد ، بينماالسنة في ایران یضطهدون  اشد االضطهاد ،مذهـبيا حسب زعمها 
المنامة وبغداد تزهـوا   فـيما،ة تخلوا من جامع واحد ْالهـل السنة في ایران سكانها على االثني عشرمليون نسم

 ودستورها قائم اصال على التفـرقة بين ، تزعم ایران انها ترید الوحدة االسالمية ،بجوامع الشيعة وحسينياتهم 
یجب على من یتوال  انه ،ته الخامسة عشر بعـد المئة ص هذا الدستور الال حضاري في ماد حيث ین،المسلمين 

 . المذهب الرسمي للبالد رئاسة الجمهوریة ان یكون مؤمنا ومعتقـدا بالمذهـب الجعفـري الذي هو
  

علما ان في ایران اآثرمن عشربن ملـيون مواطن مسلم سني یحرم الدستورایراني ایا من هؤالء المواطنين من 
بایران ان تطبق  وهـنا نسئل ؟ الم یكن اْالجدر ،مهوریة وذلك بسبب مذهـبهم السني الوصول الى رئاسة الج

حتى یكون ذلك مصداقا لدعواتها  ،االخرین الى الوحدة  الوحدة والمساوات بين مواطنيها اوال قـبل ان تدعـوا
 .المزعومة 

 
 حيث وفـر هذا ،هذه هي ایران التي صمت العرب والمجتمع الدولي عن جرائمها العنصریة بحق شعبنا 

 والصمت الدولي الفـرصة للدولة االیرانية لتقـوم بتكریس سياسة االحتالل القائمة على محوالتجاهل العربي 
 . وطمس جميع معالمه التاریخية بية ْالبناء  شعبنا ونهب ثرواتة الهویة العر

    
هم  بل ان،ولكن اْالحوازیون لم یسلموا بسياسة االمر الواقع التي تحاول السلطات اْالیرانية فرضها  عليهم 

آما انهم  ،قـيمهم العربية ية العنصریة حفاظا على هویتهم و وبذلوا اْالرواح الغالية لصد الهجمة الفارس اناضلو
هم اليوم المضروب على قـضيتهم وعلى آسرالطوق السياسي واالعالمي یعملون  خرجوا الى العالم وراحوا

الیمكن التنازل عـنها  ،عادلة لم انهم اصحاب قـضية  ليظهروا للعا،یرفعون رایتها في العدید من بلدان العالم 
 ، فاْالحوازیون الینسون قـضيتهم ْالنهم ابناء شعب عربي اصيل الیقـبل الذل،وان تناساها الشقـيـق والصدیق 

 . ویرفـض االغتصاب 



  
 ــــــــــضية  حية ق،يس في سبيل ابقاء قـضيتهم ـلـقـد قاوموا ومازالوا یقاومون االحتالل ویبذلون آل غال ونف

 تعاد الحریة وتسترجع الحقوق المغتصبة وتعود االحواز عربية حرة آماحتى یتناقـلها االبناء جيل بعد جيل 
 ولهذا تجد االحوازیين اليو م بمختلف عـقائـدهم الفكریْة و انتماْاتهم السياسية یسيرون على طریق واحد  ،آانت 

االنتماء العربي في ذلك  رائدهم ،الرض واالنسان العربي االحوازي  وهـو طریق النضال من اجل  تحریرا،
 !!!االصيل واالیمان بالحق االحوازي المغتصب 
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