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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 
 البيان

     
 :تمهيد 

  
 والتي یمكن لناتسميتها ،ان الذي دعانا الىاصدار هذا البيان انما هي المرحلة الحساسة التي یمر بها شعبنا

 من خالل ،  والتي تتجلى صورها واضحة للعيان، القومي والوطنيوتنامي الوعي " اعادت تكوین "رحلة بم
 .العدید من المناسبات االجتماعية و الدینية و الوطنية  مایجري في

   
 ، وقد تحولت من حالة نخبویة آما آانت عليه في السابق ،هي في نمو متصاعد " الوعي "وبما ان هذه الحالة 

التي راحت تعمل على تطویقها  فقد جلبت انتباه السلطات اْالیرانية ،لى ظاهرة جماهيریة في المجتمع اْالحوازي ا
والحد من اتساعها ومنعها من الوصول الى مرحلة الفعل السياسي الذي ترى فيه تهدیدا للوجود الفارسي في 

 .الح اْالیرانية في المنطقة وخطرا على جميع المص ، ثقافيا واقتصادیا وسياسيا ،اْالحواز 
      

 مستخدمة ،وهذا ما دفع السلطات اْالیرانية بمحاولة تطویق هذه النهضة الجماهيریة وحرف مسيرتها الواعية 
 یضاف الىاسلوب العنف والقمع الدموي الذي تمارسه بكل وحشية وقسوة ،اسلوب عمل سياسي ومخابراتي جدید

 .ضدالمناضلين من ابناء شعبنا
   

ویكفي ان نشيرهنا الى حاالت اْالعدام التي نفذ ت مؤخرا بحق ستة من الناشطين اْالحوازیين خالل اقل من 
 هذا باْالضافة الى اْالحكام الثقيلة اْالخرى التي صدرت بحق العشرات من الناشطين ،شهرین في مطلع العام الحالي

 .اْالحوازیين متزامنة مع عمليات االعدام هذه
 

واْالزالم المرتبطة مباشرة باالجهزة  االمنية اوالشبه  المخطط اْالیراني الجدید بدفع عددا من العناصروقد تمثل 
 آمكتب امام ، بْالضافة للعناصر العاملة في المؤسسات ذات الصلة ، مثل الحرس الثوري والبسيج ،عسكریة 

 و  المكتب السياسي لمحافظ اْالقليم ،ْالسالمية ودائرة الثقافة والتبليغات ا ،الجمعة اومایسمى ممثل الولي الفقيه 
الى االندساس في صفوف الوطنين الناشطين  في العمل الثقافي القومي  ،وغيرها من الؤسسات المماثلة االخرى 

ورآوب الموجة من خالل القيام بانشاء لجان وتجمعات وهمية لْاللتفاف على مسيرة الوعي الجماهيري  ،والوطني 
 . وهي مرحلة الخطرالتي یخشاها النظام اْالیراني ،ا عن الوصول الى مرحلة الفعل السياسيواخذها بعيد

   
بالعمل على الصعيدین الداخلي والخارجي وذلك بعد ) المكشوفة والفاشلة سلفا   (وقد اخذت هذه الخطة اْالیرانية 

 . اْالحوازیة ان اخذ التالزم في العمل  بين الداخل والخارج یبرزجليا في عمل الحرآة
 

ولما آانت مهمة المناضلين في الداخل تقوم على توعية الشعب وتعبئة الجماهير والتحرك بها نحو المواجهة مع 
  فان عمل المناضلون في الخارج یقوم على آسر الحاجز ،السلطات اْالیرانية للمطالبة بحقوقها القومية المغتصبة 

 ویعرفون العالم ،ویوصلون صوت الداخل الى الخارج  ، اْالحوازیة اْالعالمي والسياسي المضروب على القضية
 ویعرون السلطا ت اْالیرانية من ادعاْاتها اْالسالمية ، بالقضية اْالحوازیة ومظلومية الشعب العربي اْالحوازي

 . ویكشفون جرائمها بحق شعبنا ، الكاذبة
     



 2

 آماهو الحال في الداخل ، الحرآة اْالحوازیة في الخارج ایضا لذلك فقـد سعت السلطات اْالیرانية الى  تطویق نشاط
 ولهذا  قامت بلملمت الشرذمة الباقـية ممن آانوا یعملون في صفـوف حزب رستاخيز الشاهنشاهي ،

وعناصر اخرى من الشيوعين المنهزمين عقائدیا ونفسيا  ،والعناصرالمنبوذة من الوسط اْالجتماعي والسياسي 
 ودفعتهم الى القيام بْانشاء تجمع هالمي المسمى ،لى صلة بمنظمات واحزاب شيوعية ایرانية الذین مازالواع

 وبعيد آل البعد عن الواقع الجغرافي والقومي لشعبنا العربي اْالحوازي والسير به بعيدا عن القضية ،والفكرة 
 .ية المشروعة اْالحوازیة وبْاتجاه معاآس لتطلعات شعبنا في سعيه للحصول على حقوقه القوم

 
 وایماننا منا بضرورة معرفة شعبنا بمایدور حوله من مْامرات هد فها ،ولذلك وانطالقا من واجبنا الوطني والقومي

فـقـد االینى علىانفسنا ان  نكشف ،ابقائه مكبل بقيود الهيمنة الفارسية ومحروم من حقه في سيادته علي نفسه 
 حقيـقـة هذا ، اْالحرار والمخلصين الذین یهمهم احقاق الحق ومساندت شعبنا ولجميع، وْالبناء امتنا ،لشعبنا اوال

وقد حرصنا .المخطط اْالیراني الرامي الى االلتفاف على نهضة شعبنا المتمثلة في تصاعد وعيه القومي والوطني 
 ،بيث هذا على توخي الدقة في الكشف عن اْالدوات التي تساعد السلطات اْالیرانية في تنفيذ مخططها الخ

 !!!!!!!!بحجةالدفاع عن الحقوق القومية لشعبنا 
 

  والكلمة تعبير عن فكرة،اْالسم آلمه لـجـنـة الــوفـاق
 

بدایة وقبل الدخول في التفا صيل نقول لوطرحنا السؤال التالي علىابسط فرد في المجتمع اْالحوازي  دونك 
 ماذا سيكون الجواب ؟   ،الواعين منهم 

    
 ( هل نحن في وفاق ام صراع مع الدولة والسلطة اْالیرانيه ؟ فان آنا في صراع فلماذا هذه التسمية ، هووالسؤال 
فما هومبرر )  وهذا یخالف الواقع (التي تفوح منها رائحة النفاق والتْامر ؟  واما اذا آنا في حالت وفاق )  الوفاق

نتهي الصراع بعد وصول الطرفين المتصارعين الى  وی،وجود اللجنة اساسا ؟  فالوفاق یجب ماسبقه من صراع 
 . وتحل القضية التي على اساسها قام الصراع ،حل یحصل بموجبه آل طرف على حقه اومایرضيه 

    
 ،نظرنا الى وضعنا الحالي آشعب عربي له خصوصيته و یعيش بسبب اْالحتالل  تحت سلطة الدولة اْالیرانية   فلو

 مع الشعب الفارسي صاحب السلطة قي ایران؟ وهل نحن متمتعون اساسا بشيء فهل نحن متساون في الحقوق
  ؟ویة والقوانين واْالعراف الدوليةمن الحقوق التي منحتناایاها الشرائع السما

    
 اذن من این وآيف حصل الوفاق وماهو المبرر والدافع ، وهوبالتْاآيد لم یحصل ،فان لم یكن ذلك آله موجودا

 مية ؟وراء هذه التس
 

 العقيد ة      الهدف        برنامج العمل
_________________________ 

  
 فمتى ما ،سواء سياسي آان هذا التنظيم او اجتماعي ،ان هذه العناصر الثالثه تعتبر المكون االساسي ْالي تنظيم 

 حيث یجب على ،عقيده واساس التنظيم . توفرت هذه العناصرالثالثة في اي تجمع صح ان  یطلق  عليه  تنظيم 
التنظيم ان یكون حامال لعقيدة واضحة یبين بها ماهيتة االیدیلوجيه التي على  اساسها  یطرح اهدافه وبها یتم 

 ،وآذلك هوالحال بنسبة للهدف فهو الذي یعطي التنظيم  مشروعيتة ویبرروجوده . آسب المؤیدن واالنصار 
 فان برنامج العمل او المشروع السياسي الذي یعتمده التنظيم الیقل ، واذاآانت هذه العناصر مهمة الى هذه الدرجة

  ونجاح الهدف ، حيث ان برنامج العمل هو الوسيلة التي یحقق التنظيم هدفه من خال لها،اهمية عن آل ماتقدم 
 .ثالثهلنتصفح فيها هذه العناصر ال"  لجنة الوفاق "   فبعد هذه المقدمه  نْاتي الى ،من سالمت الوسيلة 
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 :العقـيـدة اوال 
 
 واال لماذا اطلقت على ،ن هذه اللجنة اسالمية الفكره من خالل التسميه یفترض ا" سالمي لجنة الوفاق اال" 

 وبهذا یتبين ایضاانه الیوجد اي خالف بينها وبين النظام االیراني من  الناحية االیدیولوجيه ،نفسها هذه  التسميه 
 حـيث انها لم تْاتي بنظریة عقائدیة  جدیدة تخالف تلك النظریة ،مع النظام من هذه الناحية فهي في حالة وفاق  ،

 ولواتت بها لكانت في  حالة خصام مع النظام الذي لم یعرف عنه انه سمح لمن یخالفه الرْاي ،التي یطبقها النظام 
هذا اذا  ،القول ان الطرفين على عقيده واحده یمكن  ولهـــــــــذا ،لى ساحة العمل السياسي اوالدیني بالبقاء حياع

 : لجنـــة الوفاق عــقــيدة اساسا "افترضنا ان لدى اصحاب 
 
 . اي الالدیني" بالال ئيك " حيث سبق للعدید من اعضاء هذه الشلة قداظهر وجهة نظره العقائدیه وعبرواعنها  
 فسبحان اهللا ، الصالحين و هم  آثر في االحواز علما ان الكثيرمنهم قدعرف بسرقت قبور ومقامات ْاولياءاهللا 

 . آيف تحول هؤالء السرا ق الى مناضلين اسالميين بين ليلة و ضحاها 
 

 :الهدف ثانيا
 

ْال نهم لم یثبتوا هویتهم  ،ان الهدف الذي یفترض به ان یكون منسجم مع شعاراتهم ليس واضحا لدى شلة الوفاق 
فهم الیعترفون بهذه  ،االحواز ؟ علما ان آلمة احواز تعتبر بدعة بنسبة لهم ام عرب  ، منهم؟ عرب ایران ،بعد

 حيث ،فالذي لم یحدد هویتة آيف یمكن   له ان یحدد هدفه  ،ولذلك قد وقعوا في مشكلة تحدید الهویه  ،التسميه 
 فان حقوق اي ، تتجاوز حدودالهویة والتقل عنها  وللهدف حدودال،ان الهویة هي التي تعطي للهدف مشروعيته 

 .هویته شعب تحددها
 

ارض وتاریخ وهویة مستقله عن االمــة و المجتمع  ذو ، علما انهم الیطالبون بحقوق شعب عربي احوازي
 ولكنهم یتحدثون فقط عن حقوق اقلية قومية مهاجره اسمها العرب قطنت االراضي االیرانية واصبحت ،االیراني 

 وبين ، وهناك فارغ آبير بين المطالبه  بحقوق اقلية قومية ،لدولة االیرانية مع مرور الزمن جزء من المجتمع وا
 . المطالبة بحقوق شعب مغتصب 

 
 والذي لم یحدد هویته وهدفه یكون خط سيره ،ولذلك تجدان هؤالء الشلة قد فقدوا الهدف ْالنهم لم یحددوا هویتهم 

 .لى شلة الوفاق فعال وهذا المثل ینطبق ع" ابوالجنيب   "،آخط سير السرطان 
 

 : برنامج العمل اوالمشروع السياسي
 

انه ، حـيث یقـول هؤالء لـمن یسْالهم عن بـرنامج عملهم  ،وهـنا ناتي لندرس برنامج عمل اومشروع شلة الوفاق 
 ،ده تحمل مادة ولغة وعقي، فالثقافـة مدرسة ، وآلمة ثقافــة عندهم  آلمة مطاطه دون ان یحددواماهيتها ،ثقافي

 . دینية هي ام قومية اوليبرا لية ،فهم لم یقولوا لنا ماهي ثقا فتهم 
  

بل على  ، فان المشكلة التي یعاني منها شعـبنا ليست مشكلة دینيه ، د ینيه ،فان آانت ثقافتهم التي یسعون لنشرها
 .فالدین عقيدة راسخة في فكروضمير شعبنا ، العكس من ذلك 

   
فكيف تنسجم هذه الثقافـة ودعواتهم القائمة على  آسر الحواجز النفسية  و  تذویب  ،م قوميه اذا آانت ثقافته واما

ودعواتهم الى ، ت العربية  والعاداخصوصية المجتمع العربي اْالحوازي وذلك من خالل قيامهم بمحاربة التقاليد
 انها تمثل عادات  قبلية متخلفة حسب عدم االنتساب الى القبيلة وتغير االلقاب و الكنه العشائریة العربية بحجة

جل تحطيم البناء االجتماعي المترابط  والقائم ون الى محاربة شيوخ العشائر من ا آما انهم یدع،زعمهم 
 و انهم یعملون على تشجيع التقارب العربي الفارسي من خالل حث الفتيات العربيات ،علىاساس وحدة القبيله 

ویج الشباب العرب من الفتيات الفارسيا ت وذلك بحجة حتى الیقال على العربي  وتز،بالزواج من الشباب الفرس
 .انه متعصب قومي 
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 فهل یصح لدى اي انسان یشعر بشعورقومي ان یدعوالى مثل هذه االفعال ویرو ،فانظروا الى هذا المنطق االهوج 

م انها ثقافة اناس عدائيين  لكل ما هو  ا، اواشخاص قوميون ،و هل هذه ثقافة حرآة قوميه ، ج لمثل هذه الثقافه 
 بل انها ثقافة  قتل  الشعور و المشاعر العربية القومية في نفوس ابناء شعبنا ،عربي قومي  على ارض اْالحواز 

 وانما ندافع عن الروح العربية االصيلة فى القبيلة والتماسك ،علما اننا الندافع عن العادات والسلوك القبلي . 
سري القبلي والذى یمثل الشيخ النزیه فيها رْاس هذه االسرى التي تسعى السلطات اْال یرانية اليوم الى والترابط اال

 .تفكيكها من خالل ضرب  الرْاس اوال
    

 وهو من بقایا الشيوعيين ،والذي یطرح نفسه المریضة  منظرا " الوفاق " لقد اخذ احد عناصر هذه الشله 
فراح یشنع بهم و اخذ یصفهم ، لقد اخذ على عاتقة مهاجمة القوميين االحوازیين  ،المنهزمين عقائدیا ونفسيا

والى اخراالوصاف العدوانية  وذلك  ،  وبالمتعصبين قومييا تارة اخرى،باالنفصالين اصحاب النزعة البعيثة تارة 
 .!بحجة انه بهذه الطریقة یتمكن من مهاجمة القوميين الفرس 

 
عندما راح یماثل بين القوميين العرب ،ساوى هذا المنظرالجاهل بين الضحية والجالد  حيث ،انها المهزله فعال

 وآْان  االحوازیون هم الذین یحتلون ایران ویضطهدون الشعب ،وبين القوميون العنصریون الفرس ،اْالحوازیين 
ان الصراع  ،الذي یقول  ، متناسيا ان قومييواالحواز ینطلقون من الواقع ،الفارسي ویغتصبون حقوقه المشروعة 

 وليس ، انما هو صراع قومي ، بجميع عناصرها المكونة للدوله ،القائم  في اْالحواز بين العرب والدولة االیرانية
ان هذه العناصر تحصيل  حاصل لال حتالل وليس  علما" طبقي او اقطاعي آما یتصوره هذا المارآسي المهزوم 

آما ان المسئلة التتعلق ببعض الحقوق الثقافية  آما "  اقطع في اْالحواز اصال هذا اذا افترضنا ان هناك ، سبب فيه
 فهم یدافعون عن هویتهم ، فالقضية بنسبة للقوميين اْالحوازیين قضية وجود،یتخيلها رفاقه في شلة الوفاق 

فكيف ،د العرب بينما القومييون الفرس یغتصبون ویمارسون التمييز العنصري ض،العربيه وارضهم اْالحوازیه 
  والقومي التحرري المعتدى عليه؟،یساوي هذاالمنظر الشيوعي المسكين بين القومي العنصري المعتدي 

   
 اووطنييا ،فهل یریدونا ان نكون شيوعيين  حتى یرضى عنا ، ثم اذا لم نكن قوميين  ماذا یرید نا ان نكون اذن 
 عندما اتخذالعروبة وسيلة دخل بها السفارة  ،ين على شاآلتهعلى طریقتة االیرانيه مثال ؟ اولعله یریدنا عروبي

جاسوسا للمخابرات اْالیرانية واآتشف امره و تم طرده من السفارة  الفلسطينية في طهران مترجما ثم صار
 وقد زاد في العروبة بلة عندما آرر الفعل مرة اخرى في السفارة اليمنية وتم طرده  لنفس السبب ،الفلسطينيه 

 .ایضا
   

اصبحوا انفصاليون ، و المناضلين الحقيقين  ،الجواسيس مناضلون شرفاء فيا سبحان الخالق لقد اصبح هؤالء
اليس البعثيون هم من آتب تاریخ  ،واصحاب نزعة بعثية ؟ ثم متى آانت البعثية عند العرب اْالحوازیين تهمة 

 وهم الذین ،بياتهم الحزبية ومناهجهم المدرسية االحواز وهم الذین یدرسون القضية والتاریْخ االحوازي في اد
 .فتحواابواب جامعاتهم  ومعاهدم ْالبناء اْالحواز في آل من سوریة والعراق ليتعلموا ویتثقفوا بلغتهم العربية 

                                                      
 رغم اننا ، المنا ضلين اْالحوازیين عليها ، االیرانيةفهل االنتماء الىالبعث اصبح تهمة یحاسب منظر شلة الوفاق

مْات الشهداء البعثيين من ابناء   االاننا ندافع عن، والندعي ْالنفسنا هذه الصفة ،لسنا بعثيون بالمعنى التنظيمي
  .شعبنا الذین ضحوا بارواحهم في سبيل حریة اْالحواز واْالحوازیين 

 
سوى انه  اما جاهـل وامامغرض  ،ن بكرامة خيرة مناضلي شعبنا وشهدائه  ماذا نسمي  شخصا  یطع،وهنا نسئل 

عنه مثل هؤالء "  یدافع"  وشعبنا ایضاء الیليق به ان  ، فان آان جاهال فال یحق لجاهل ان یعبث بقضية شعب ،
فان  آنت تدري فتلك  :  وهنا ینطبق عليه هذا البيت من الشعر، وان آان مغرضا  فامره الىاهللا والشعب ،الجهال 
 " ،الشلة الیملكون ثقافة قومية  اذن تبين من خالل  ما تقدم  ان هؤالء،  وان آنت التدري فالمصيبة اعظم مصيبة

 ." هذا اذا آانوا مثقفين اصال 
  

طور  ومن المؤآد ان شعبنا ليس في ، والليبرالية نظام دولة وليس عقيدة ثورة ،آما ان بعضهم یدعي الليبرالية 
 . ولكنه من المؤآد انه في تطور نحو الثورة  ،والحتى باقل منها،دوله 



 5

  
سبيل الحصول على الحقوق ثم ان ا صحاب شلة الوفاق لم یقولوا لناماهي وسيلتهم للضغط على النظام في 

اذن ماهي " ا وهذا االخير نشاطرهم الرْاي فيه حالي" فان آانوا الیؤمنون بالعمل السياسي او العسكري ، القومية
 .وسيلتهم في العمل حتى نسلكها معهم 

 
لقد بات  من المؤآد انه ليس  لدیهم وسيلة سوى تلك الوسيلة الفاشلة التي تدعو الى الهرولة خلف سيدهم 

وآْان ،على امل ان یتصدق عليهم بشي من الحقوق الثقافية حسب زعمهم ،الخاتمي وتياره المسمى باالصالحي 
رة ببعض المهرجانات الشعریة او في صحيفة اسبوعيه اوشهریة صفراء نصفها بالفارسي قضية شعبنا منحص

 . والنصف االخر بلغة هجينة آثقافة اصحابها
                            

فهل من ْاجل هذا  فقط  ضحى شعبنا طوال اآثرمن سبعةعقود مضت من عمراالحتالل وما یزا ل یضحي بخيرة 
 ،البائسة  فماعساه ان یقول  يد واحد من بين االف الشهداء ونظر الى ما تقوم به هذه الشلةابنائه ؟ فلو ظهرشه

 .   فانه سوف یبزغ في وجوههم ،انه من المؤآد اذا لم یلعنهم 
   

واخيرا یجب ان نؤآد ان هنا ك العدید من ابناء شعبناالشرفاء ممن انطلت عليهم الشعارات  الرنانة والخالية من 
المحتوى التي ساغتها شلة الوفاق واندفعوا بعواطفهم المخلصه و قد ذهبوا ضحية لمْامرة  هذه شلة التي الفكر و

اصبحت آاشف تستخدمها اجهزة المخابرات االیرانية للتعرف من خاللها  على العناصرالنزیة والمخلصة من ابناء  
 .  بين سجين ومعدوم وهارب ،نيةاْالیرانيه حيث سلم منهم من سلم ووقع الباقون في فخ اْالجهزة اْالم،شعبنا 

 
انها صارة تنعت المناضلين الذین ینادون بتحریر شعبنا من قيود االغتصاب  ،ومن غریب افعال شلة الوفاق هذه 

والذي یعدم من  ،ت عراقيه بانهم انفصاليون وعمالء مخابرا، الفارسي ویدخلون المعتقالت والسجون االیرانية 
ولذلك لم نسمع منهم اي صوت ولم نقراء عنهم اي بيان  ،ن یكون قد ناله جزائه حسب زعمهم هؤالء المناضلي

او سحق لمظاهرا ت خرج  ، هذه اللجنة من اعتقاالت واعداماتل عمرویحتج على ما شهدته اْالحواز خالیندد ا
 ذلك الذي یتخرج من  ، لقد اصبح الوطني في عرفهم، یعانونه من ظلم وجور تجاجا على مابها ابناء الشعب اح

 .مدرسة المخابرات والحرس الثوري ویدخل في صفوف لجنة الوفاق 
    

 ورائحتها هذه ، ولكن له رائحة جيفه ،الوفاق  آمثل الماء الذي ال طعم له واللون  اصبح مثل لجنة ولهذا فقد
وذلك ْالن هذه ، تنقطع بعد  وسوف تنقطع هذه االنفاس ان لم ،قدازآمة انفاس اصحابها و انفا س من ورائهم 

 .اللجنة المسمات با لوفاق  هي في الوا قع مخلوق مشوه الجنس والصورة والعقل 
 

 ظاهرة الـعـضو العـضـيـض
 

ومن بين االدوات العدیدة االخرى التي استخدمتها السلطات االیرانية في سبيل تطویق نهضة الوعي القومي 
عضيض المندوب عن مدینة  برزت ظاهرة عضوالبرلمان االیراني ال،لجماهيرشعبنا وحرف مسيرتها النضالية 

 ویدعو العرب في االنظواء ، الذي راح یصول ویجول الى الدفاع عن خاتمي وتياره المسمى باالصالحي ،اْالحواز 
 هم وقفوا وراء خاتمي وانخرطوا فيه سوف یجلب  للعــرب حقوقهم اذا واعدا بان، تحت مظلــة خاتمي وتياره 

 .  في اْالحواز "البارزین"اللعبة السياسية بقيادة جبهة المشارآة اال سالمية التي هو احد اعضائها 
  على السيد العضو السؤال التالي  ؟  ح وهنا نود ان نطر

 
 آم شعب مغتصب الحقوق في العالم یعرفه السيد العضو مارس النضال على طریقته التي یدعونا اليها و ،اوال

 قه القومية المغتصبه من خاللها؟  استرجع حقو
 

فهل حصل الشعب المسلم في البوسنة والهرسك على حقه في سيادته على نفسه واقامت دولته المستقلة من خالل 
الدخول في اللعبة السياسية للحكومة اليوغسالفية مثال ؟ وهل فعل ابناء آوسوفا مثل ذلك وحصلوا على حقهم في 

هل انخرط شعب تيمورالشرقية في اللعبة السياسية ودافعوا عن رئيس الدولة تقریر مصيرهم بانفسهم ؟ و
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ام انهم ثاروا على الدولة االندنوسية ورئيسها  ،االندنوسية وحصلواعلى استقالل ارضهم وسيادتهم على انفسهم 
  بلرغم من ان عبد الرحمن واحد آان یعتبر اصالحي مثل زميله الخاتمي ؟،
 

في شمال العراق علىالحكم الذتي من خالل انظمامهم لحزب البعث  ثم وهبهم الحكم الذاتي؟ ثم هل حصل اْالآراد 
  فهل ، وهل استجا بت الحكومة البریطانية لالْْ یرا لندیين  بفضل انخرا طهم في حزب العمال او المحا فظين مثال

في اسبانيا بنفس الطرقية التي  او الباسكيون ،او نمورالتاميل في سریالنكا ، اخذ الشعب الكشميري المسلم
ثم في ادبيات اي طرف من اطراف التيار ؟   فحبذا لو جائنا  بمثال واحد یحتذابه،یدعونى اليهاالسيدالعضو 

حسب " خوزستان"العضو اعترافا بحقوق عرب   قراء اوسمع  هذا،المسمى اصالحي الذي یقوده سيده خاتمي 
النخراط في اللعبة السياسية التي یقودها هذا التيارمن اجل الحصول على حتى یدعو هذا الشعب  ل،تعریفهم لشعبنا 

 حقوقه المغتصبة؟ 
    

 عـضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى ،یقول عن ما سمعه مؤخرا من زميله السيد شكوري راد  ثم ماذا
الى الضرربمصالح الدولة  ان ازدیاد مطالب القوميات یؤدي ،ل  الذي قا،والعضو البارز في حزب جبهة المشارآة

 متزامنا مع ما اعلنه اْالمين العام لحزب جبهة المشارآة   حميد ، و قد جاء آالم شكوري راد هذا،حسب زعمه
حين اعلن االخير ان تطبيق  الفقرات الدستوریةالمتعلقة ببعض حقوق " شقيق خاتمي الرئيس " رضاخاتمي

فما هو رد السيد العضو بشْان ماسمعه من رفاقه في   )1( الوطنيةاالقليات القومية سوف یؤدي الىالضرربالمصالح
الحزب والبرلمان ؟ وبعدهذا هل سيبقى یدعو ابناء شعبنا لْالنضواء في هذا الحزب الفارسي العنصري امال في 

 . یدعي  الحصول على الحقوق القومية آما
 

رب  لبادر الى تقدیم استقالته من البرلمان اسوة فلو آان هذا العضو صادقا في ما یدعيه من الدفاع  عن حقوق الع
اضطهادالسلطات  بما فعله مندوبوا محافظة آردستان حين اقدمواجماعية على تقدیم استقالتهم احتجاجا على

العنصري جبهة المشارآه  الفارسي  حزبه منالستقال ،فان لــم یستقــل من البرلــمان  ،اْالیرانية ْالبناء شعبهم 
 . حتى یثبت مصداقيت مایدعيه من حرصاعلى العرب وحقوقهم المغتصبة ،قدیرعلى اقل ت

 
نعم ان هذا العضو هواحد اطراف مخطط السلطات اْالیرانية بشْان احتوا حرآة الوعي الجماهيري في الداخل والذي 

یرانية في جریمة  اْالایمان السلــطات اقــوى من ،الن ایمان جماهيرشــعبنا بحقها المغصوب  ،فشلت في النجاح 
 فان اْالنسان العربي المسلوب ،  فان آان الغاصب الفارسي یعيش هاجز الخوف من یغضة المغصوب،اْالغتصاب 

 سيبقى دائما في حالة فوران الیهدء وهو یبحث عن وسيلة یسترد بها ،حقه والمنتهكة آرامته والمؤخوذ غدرا
 .بثْاره المهدورحقه المغصوب ویعيد بها آرامته المنتهكة ویْاخذ 

 
نية وعطلت نجاحه صادقة هي التي احبطت مخطط السلطات اْالیراواالحاسيس القومية والوطنية ال هذه المشاعر

س اولهم ْالنا ، و هللا الحمد ،الستخدام السلطات اْالیرانيةْ  هذا باالضافة ایضا ،في تطویق حرآة الوعي الجماهيري 
 واخرهم خائن مكشوف الیصلح له ثوب العروبة سترا مهما ،لفا واوسطهم شيوعي مهزوم س ، جاهل مغشوش
 . حاول ان یتلبسه

  
 :     االیرانية بشْان تطویق حرآة الوعي اْالحوازي على المستوى الداخلي  ان هذه آانت جزء من خطوط المْامرة

 
 

 :رابطةعرب ایران
 

 ( اقتصارا  وقد تمثل باقامت ماعـرف،ي واما الطرف اْالخر من هذه المخطـط فقد آان على المستوى الخارج
 حيث ،وقد ظهرت هذه الرابطة متزامنة مع ظهور لجنة الوفاق ومترابطة معها في الهدف)  برابطةعرب ایران

آان هدفهاتطویق عمل المنظمات والحرآات السياسية والثقافية اْالحوازیة في الخارج  والتشویش عليها بعد ان 
 وذلك من خالل ماتقوم به من مهرجانات ، صوت یسمع في العدید من بلدان العالم اصبح لهذه الحرآات نشاط و

 وتبين فيها سياسة النظام اْالیراني العدوانية وتكشف ،اعالمية و ندوات سياسية تعرض فيها مْاسات اْالحوازیين 
بينها صحف و دوریات اصبح  لهذه الحرآات وسائل اعالم متعددة من   وقد،زیف ادعْااته اْالسالمية الكاذبة 
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 اضف الى ذلك ،وتشرح للعالم القضية اْالحوازیة  ،ومواقع على شبكات االنترنيت تخاطب اْالحوازیين في الداخل 
 في حيث اصبح الداخل یستجيب لما یطلبه ابنائه المخلصين،االتصال الذي اصبح متبادال بين الداخل والخارج 

 . لخدمت قضيتهم اْالحوازیة العادلة النضالية وصاروا یواظفونهاواآتسبوا الخبرات  الخارج الذین تعلموا
 

 وقامت بالعمل على تطویقه مستخدمة ادواتها ،ولذلك شعرت السلطات اْالیرانية بخطورة هذا النشاط اْالحوازي 
 وبقایا  حيث قامت بتجميع الشرذمة الباقية ممن آانوا یعملون في حزب رستاخيز الشاهنشاهي، اْالمنية والسياسية

 اضافة الى اوْالك ،الشيوعين المنهزمين عقائدیا ونفسيـا ممن آانوااومازالواعلى صلة بمنظمات واحزاب ایرانية 
 واغلبهم من الذین یعيشون على حافة ، اومْاتم حزن یلطمون به ،الذین یبحثون عن زفت عرس یرقصون بها

 و مثل هؤالء ،فعهم الى الوسط على اقل تقدیر  لتر،  وان لم تكن شریفة، المجتمع وهم یبحثون عن وسيلة
االوباش موجودین في جميع الشعوب والمجتمعات والینفرد شعبنا اْالحوازي وحده بان یكون من بين ابنائه مثل 

 .هذه القطعان المنخنيقة والنطيحة والمترطية
  

فهو   التسمية علىا قل تقدیر دون ان تطرح اي منهج علمي وعملي یغطي،لقد تْاسسست را بطة عرب ایران هذه 
 ولهذا  فشلت هذه ،اسم هالمي الیمد لواقع شعبنا العربي اْالحوازي باي صلة جغرافية او قومية اوتاریخية 

 حيث آان اْالول في ، رغم انها عقدت ثالثة اجتماعات لهامنذ تْاسيسها قبل خمسة اعوام ،الرابطة منذ الوالده 
 انها لم تتمكن من تحقيق اي شي یذآرسوا اصدار اْال ،ث وهواالخيرآان في المانيالندن والثاني في هولندا والثال

 ومن باب السخریه ایضا ، نفس الجمل الفاقدة للمعانى ورقة صفراء سميت بيان تصدرعن آل اجتماع تتكرر فيها
هم في شلة الوفاق اجاب به زمالئ یجيبون اال بما  فانهم ال،  انهم آلما سئلهم احد عن هدف تْاسيس الرابطه،

 النهم الیملكون ميزانا ، آلمة اخرى خفيفة على اللسان،النهم الیعرفون اآثر من هذه الكلمه  )ثقافه ( ،منقبل 
الثقافة الفارسية التي   علما انهم احد ضحایا، سلبا و ایجابا،ليعرفوا ثقل هذه الكلمة ومدى اثرها في الشعوب 

 .ْالنهم من نتاج ثقافة واحدة  ، ما یفكر الفارسيحولتهم الى مجرد عرب لسان یفكرون آ
 

یحمل اي دليل  ال عرب ایران وليس عرب اْالحواز؟ فكان جوابهم فضفاضا ،لقد سئلناهم عن سبب التسمية لماذا 
بل ثبت انهم ليس جهالء في علم اْالجتماع الذي  ،علمي یجعلنا نصدقهم بانهم ابریاء وانهم علميون حسب زعمهم 

جهالء حتى في تاریخ الشعب الذي ینتمون اليه و یدعون الدفاع عن  وانما ،عض منهم اْالختصاص به یدعي الب
لم نجد في قاموس الحرآة السياسية والثقافية االحوازیة طوال عمراالحتالل  اسم لحرآة واحده . حقوقه القومية 

 .ا على شعبنا  فمن این جاءت هذه الزمرة بهذه التسمية لتطلقه، نسبت شعبنا الىایران
 

 حتى تصح تسميتهذا الشعب العربي  ،فهل شعبنا هو من سكان اقليم خراسان او محافظة اصفهان اوآرمان مثال
فذلك الیعني انه اصبح جزء من  ،فلكون شعبنا یعيش بسبب اْالحتالل تحت سلطة الدولة اْالیرانية . بعرب ایران 

 و لكنه لم یتمكن من تيغير ، السلطة السياسية المستقلة لشعبنا  فاْالحتالل تمكن من اسقاط،المجتمع اْالیراني
 ،اليوم مجتمع دولة   علما ان المجتمع اْالیراني هو،الطابع الجغرافي والیمكنه تغيير تاریخ وهویة شعبنا المحتل 

ة على  عالو،ولذلك الیصح ان نسمي مجتمعنا مجتمع ایراني  ،یعني انه صنع بفعل سياسي وليس مجتمع طبيعي 
 فنحن عرب ،فان هناك فارغ  آبير في الحضارة والتراث ایضا ،ذلك فبالضافة الى فوارغ اللغة والتقاليد والعادات 

 لم ، وهم خليط من اْالعاجم ذات حضارة فارسية ،مجتمع ذات حضارة اسالمية  آون اْالسالم حضارتنا وصرنا
ض من مصلحيهم تهذیب حضارتهم ببعض اشراقات  نعم انهم مسلمون وحاول البع،یكون اْالسالم حضارتهم 

آعرب ومجتمعهم  ، ولذلك تبقى هذه الجوانب فواصل اساسيه بين مجتمعنا، ولكن لم ینجحوا،الحضارة اْالسالمية 
 . آْایرانيين 

 من این جْاتم بتسمية عرب ایران ؟،  وهنا نكررالسؤال مرة اخرى
 

لتشویه الحقائق والتشویش على ذهنية الجيل الطالع من ابناء شعبنا لقد تبين ان الهدف من هذه التسمية انما جاء 
ولذلك نقول . آما انه یهد ف الى  التْامر على حرآة الوعي القومي والوطني المتصاعدة في المجتمع اآلحوازي  ،

 .واما مغرض عنيد ،اما جاهل بليد  ،ان من یعمل تحت هذه التسمية ویروج لها  ،مرة اخرى 
       

فان من بين الذین حضروا اجتماعات هذه الرابطة آان هناك اشخا  ،حق یقال وحتى النبخس الناس اشيائهم وال
الجادة في بادء االمر واخذتهم  اْالنهم قد اخطؤا ، وآان هدفهم ومازال هوخدمت شعبهم ،ص مخلصين لقضيتهم 
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لهذا ترك البعض منهم الرابطة ومن فيها  و،العاطفة ولبوا الدعوة  التي وجهت لهم دون تفحص وتدقيق في االمر 
 واما االجتماع الثالث فهي ،نادماعلى الحضور   ومنهم من بقي الى الالجتماع  الثاني ثم خرج، من اول اجتماع

 .العاصفة التي عصفت بكوخ عرب ایران 
  

ها اْالخيرة بعد ان لقد دب المرض في رابطة عرب ایران وْاآلها من رْاسها نزوال الى قدميها وهي تلفظ انفاس
جهال واقل علما   اآثر وبين من هو،اصبح الصراع قائم على زعامتها  بين من هو اآثر اخالصا لسادته في ایران 

  .مما ادى ذلك الى تشتت الشمل وانفصام عرى العالقة التي جمعت بينهم  ،في ادارة هذه الرابطة 
 

 ووفاء منا لدماء الشهداء ، للتاریخ و   لْالجيال القادمة وامانة ، واخيرا نقول ان الواجب الوطني والقومي
آل هذه الواجبات جعلتنا نصدر هذا البيان ونحن  ،من اجل شعبنا  ،والسجناء الذین ضحوا بارواحهم وحریتهم 

من نيسان عام  20على ابوا ب الذآرى السنویة لحتالل ارضنا واسقاط سيادتنا من قبل اللدولة اْالیرانية في ال 
 حقيقة مسعى السلطات اْالیرانية لتطویق نهضة ،ولجميع المتعاطفين معنا  لنوضح فيه لجماهيرشعبنا،م 1925

 استخدمت  واْالیدي الملوثة التي،  ونكشف فيه االساليب والطرق الملتویة،الوعي العربية اْالحوازیة الصاعده 
 ....المخطط اْالیراني الماآر  وماتزال تستخدم لتنفيذ هذا

 
 

 باح الموسويص
 هج1423محرم الحرام عام 

    م2002الموافق لشهر نيسان
 

__________________________ 
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