
                                         بعد ان خلعه اصحابه
                            احوازيون جهلة يرتدون لباس الشيوعية البالي  

                           ------------------------------------------------                  
ا ة الشعوب        لعلمية للتطور الدخول في التفاصيل ا    بداية ال اريد   م  األجتماعي الذي رافق حي ذه      واألم ى ه  عل

و      الشيوعي  يقولالذي  والمعمورة   م بن ى ا      ين انه ة عل م          ,  هساس نظريتهم األممي يس مختصا في عل وني ل لك
اً صحة او عدم صحة النظرية الشيوعية تي هذه ليست في وارد مناقشة ن مقالإ وثانيا , ًالوا األجتماع ً  , بتات

راد        ن األحداث الماضية وما حل بهذا الفكر التافه ونظمه السياسية آافي          حيث ا  ولكن    .ة لتكون حجة في ال
ثوب الشيوعية البالي وعيين األحوازيين الذين يتلبسون     الشيفقط ما هو متعلق بالشأِن      هنا  ما اريد توضيحه    

ة رغم                الذي   ان يجزم         فشل في النظرية والتطبيق وذهب الى مزبلة التاريخ من دون رجع ذا الفكر آ أن ه
دياليكتيك  ( بعدم التراجع والسقوط معتمدا على نظرية     ة      ) ال اج والتجدد حسب رؤي ة االنت المفكرين  الدائم

ذه األمر    أل, ن  الشيوعيي واطن العربي األحوازي        د ي  ) ين  يوجود الشيوع   ( ن ه رى      مي قلب الم أن حين ي
ى حساب       لتحقيق اهداف  مأساته   مغرضين يحاولون أن يستغلوا    من الجهلة وال    شرذمة هناك هم الشخصية عل

الح اوين   همص ميات وعن ت مس ة تح يته العادل ة وقض رف فضفاض حابها اليع ة  اص ا العلمي مفاهيمه
 . والسياسية

ة واحدة                           ى جبه اد عل   , وبما اننا الينا على انفسنا ان نجاهد في سبيل خدمة شعبنا وأن اليختصر هذا الجه
ان            لكثيرمن المؤامرات والدسائس التي جاء      وآما آشفنا وبينا سابقا ا     ددة آ اوين ويافطات متع ت تحت عن

لحة الغاصب    عبنا لمص يرة نضال ش ا  ضرب مس بعض منه دف ال ي ه اول ,  الفارس بعض األخريح وال
ه اسم          ةراجتالم ام األخرين             بقضية هذا الشعب ليصبح ل ه ام وان يتشدق ب ذ   ف,  وعن رة ه ال وإآم   ايضا  الم

 مجموعة من   ية الوجوه المتخفية وراء القضية فأني سوف اتناول في هذا المقال       تعر لمواصلة المسيرة في  
الحقوق المغتصبة                  ة ب د عي المطالب ة سياسية ت اس الفكر الشيوعي ليشكلوا واجه ذين تلبسوا بلب الجهلة ال

دائ                في الواقع   ماهم  فيشعبناء  ل ر اآثر الناس ضررا على هذا الشعب وذلك من خالل تصيورهم للصراع ال
ران         على انه   بين شعبنا والدولة األيرانية الغاصبة       ذا الشعب والنظام في اي ين ه ا   , مجرد صراع ب وهو م

ازية ما هي  وفر الحجة لبعض المرتزقة ليظهروا للشعب انهم اآثر اسالمية من غيرهم وان الحرآة األحو        
دين      ياال مجموعة من الشيوع      ادين لل وا بالقضية األح       ين المع دون أن يتلحف وق األحوازيين      يري ة وحق وازي

 . ليحربوا النظام األسالمي 
ؤثر                    د اليمكن ان ت ا بالتأآي اء شعبنا لكنه ين والبسطاء من ابن طبعا هذه الحجة قد تنطلي على بعض المغفل

ه                            ذي يتمتعون ب وعي الحقيقي ال روا صور ال ذين اظه ذا الشعب ال , على الوعين والمخلصين من ابناء ه
اطعتهم  ن خالل مق واء م دة  س ة العدي واقفهم القومي ن خالل م ة الغاصبة او م ية للحكوم اريع السياس للمش

دى       الئسواء آان او  , ان يتم تعريت هؤالء الطرفين       بنسبة لنا    ولكن ماهو مهم  , األخرى   ون ل ذين يعمل ك ال
ة  الء ومرتزق ية الغاصبة بشكل عم لطات الفارس الفون او , الس ذين يتح ؤالء ال ات ه ات ومنظم ع حرآ م

                          .  في ايران ومعادات النظام الحاليممية ة معادية لشعبنا بحجة الشيوعية واألفارسي
د  وف ابت ا س ة وهن ة تاريخي ريعة أ بلمح ي   س يوعية ف وء الش ن نش ي   ع يوعين ف ران وظهورالش  اي

واز ي واثرهم األح ة التخريب ى القضية األحوازي ذي درج دون عل اديمي ال نمط األآ اد ال هتاعتم ي  علي  ف
 .  القارء الكريم السابق حتى الاثقل على

ورة الشعبية   دخول الفكر الشيوعي الى ايران بعد      بدء   ورة       انتصار الث يا والتي عرفت بأسم الث في روس
ام  فية ع ر   م 1917البلش تراتيجية تصدير الفك ين بصنع اس ام لن ورة حيث ق يوعيوالث ع ةالش ا دف  وهوم

ورة وا      وباألتصال   اروسيمع  ق الحدودية   المثقفين اإليرانين في المناط    ذه الث أثر به دة و  ألالت هو  فكارالجدي
 ي في ساحة العمل السياسي اإليراني مع تأسيس اول حزب شيوعي مارآسي ايران نوعي ما شكل تطور  



م فعر ود( بأس ذي) حزب ت ذال يئًا فشيء اخ ه تتسع ش اة ا اوجهت وبلغت حرآت ة األربعين ي مرحل  ف
رن   وال د ان       خمسيناة من الق ه قاعدة      المنصرم بع  الشارع األيراني وفي صفوف          وسط   عريضة  اوجد ل

ا في األحواز      والتي   ,خصوصاعمال صناعة النفط     ليمان      وآانت مدن عب     , يتواجد اغلبه ادان ومسجد س
ودة ومنافسيه      دامية احداث وصراعات التي شهدت  من اآثر المناطق   ين حزب ت سواء من األحزاب      ب

ة                 األيرانية او الحرآا   , ت األحوازية التي آانت تنافس حزب تودة على ساحة العمل السياسي في المنطق
د وب وحاتحاد عويع ائر الجن ة تحريرش ده جبه عادة  ومن بع تان زب الس ات , عربس ة اآثرالحرآ منافس

ع           ا دف ى    يالشيوع بلحزب تودة انذاك  وهو م ل   ين ال ام حزب السعادة         قت ين ع ه   المرحوم حداد   ام  وعائلت
ه ضربا بالسكاآين ف      آم, جميعا وا علي د ان تو با انهم هاجموا بيت نائبه السيد مجيد الخرسان وانهل وا  قع ع

دما موته سحلوه في الشارع  ولكن           ائر  عن وه و     هاجمتهم عش دان وآعب ترآ روا  البغالنية والعي اربين ه ف
 . وقد نجا من الموت 

ا         يضاف الى ذلك   وم بالت         أن حزب تودة آثيرا م ال والموظفين        تحالف مع الساواك ليق ى العم جسس عل
ث   ة حي ات قومي م تطلع ت له ن آان رب مم ان الع ة  آ ة معادي ية قومي ات سياس ي حرآ ي ال بعضهم ينتم

ون في شرآة                     , للوجود الفارسي عامة     ا يعمل ان أغلب  قادته ر عربستان التي آ آالجبهة القومية لتحري
 .النفط محل تواجد الشيوعيين 

ال             آل هذا الثقل الذي حضي     ولكن ورغم  ران وفي وسط عم اهيرة في اي وده من قاعدة جم ه حزب ت  ب
ه   النفط في األحواز االانه لم يتمكن من  آسب ود العرب            ى       وضمهم الي ادي للعرب عل ه بقي مع ا ان آم

 . ل الخط طو
م  آما ان األحوازيو   ة و    ن ل ار المادي ذه األفك أثروا به انوا ينظرون   يت ة والحظر    يلاآ ين الريب ا بع وبقي  , ه

ه األحوازالسائدين على الساحة السياسية    هما    والدينية الحرآة القومية الشعور و  ك     ي م تظهر طوال تل  ول
ران             ,الفترة اية جماعة سياسية تدعي الشيوعية       حتى جاء ت فترة السبعينات وبعد اتفاقية الجزائر بين اي

راق  اه والع ام الش دين  1975 ع ى البل ي آل دعم للمعارضة ف د ال ى تجمي ي نصت عل ث حووالت ت ي آان
ك      خفف العراق    فقد   الجبهة الشعبية لتحرير األحواز تحضى بدعم عراقي قوي انذاك         د ذل ه      بع  من دعم

دآبير وه ى ح ة ال ا للجبه رة بعض آوداره ى هج ا ادى ال ت  وم ا والكوي وريا وليبي ى س ا التحق ,  ال آم
ا  ولكن بقيت الجبهة تواصل نضالها بشكل خف      , هم بالعمل الفدائي الفلسطيني    من بعضال ام   يف تقريب حتى ع

 .  حيث حلت نفسها بعد انتصار الثورة1979
وآان من بين المنتمين الى الجبهة شباب جمعتهم صالت زمالة في جامعات العراق مع طالب عراقيين            

ذين   وغيرهم من الشيوعين العرب       ينتمون للحزب الشيوعي العراقي      انوا يدرسون   ال د , في العراق    آ  وق
أس من     األدبيات الشيوعية   واآلفكاراالطالع على   هذه العالقات    لهم   توفر د ان صابهم الي والتأئر بها بع

ة   ية األحوازي ال القض ي حي ف العراق ذاك  الموق و دوبع, ان باب ان حس ه ة  الء الش ة مؤاتي  أن الفرص
قوا عن             , حاق برآب الموجة الشيوعية         واللللخروج من العراق       اك انش ي سوريا وهن وا ال ة  ذهب الجبه

)  عربستان –الجبهة الشعبية لتحرير األحواز (ريراألحواز وآونوا لهم جناح اخر تحت اسم    الشعبية لتح 
ي   ة لحزب البعث ف ادة القومي دعم من القي د حضوا ب ام سورياوق اه والنظ ام الش ة لنظ التي آانت معادي

ى االعال   دون ان يجرؤا ع    العرب والفرس     تصاالتهم بالشيوعين    أ سواء واسمروا ب    حد العراقي على  ن ل
ه   ن وذلك لمعرفتهم الكاملة بطبيعة شعبنا وآيفية تمسكه ب         عن انفسهم أنهم شيوعيو    ة   هويت ة والديني ,  القومي

 .وفهمهم ايضا لطبيعة الصراع القائم بين هذا الشعب والدولة اإليرانية 
د وجود                ى األحواز وق اك بعض من        واومعى انتصار الثورة وسقوط الشاه رجع هؤالء الشباب ال  ان هن

ان                   الطال الفكر الشيوعي المارآسي وآ أثروا ب د ت ب األحوازيين الذين تخرجوا من الجامعات اإليرانية ق
ة  ( بالفعل الى حرآات شيوعية  قد انظم همبعض )  من امثال فدائيان خلق ايران بجناحيها األقلية  واألآثري



ل هؤالء الشباب ان     وحاو, من المنظمات الشيوعية    و غيره   ) حزب بيكار (و) فدائيان خلق    جريكهاي(و
ة السياسية                          ة  من خالل االندساس في صفوف المنظم ى الساحة األحوازي يثبتوا لهم وجود سياسي عل

انوا     , لشعب العربي  والمرآز الثقافي العربي    ونهم آ ه آ ه او اخي آما ان بعضهم حاول ان يستغل اسم ابي
د طاهر        من رجال    ه اهللا ا     الدين ليلتف خلف الشيخ محم اني رحم ة          الخاق الحقوق القومي ذي اخذ يطالب ب ل

د وعد اجم سياسة النظام الجدي ي وصار يه ران ملشعب العرب ة في اي ئلة القومي ه للمس د حاول ,  حل وق
ة التي شغلت الساحة               ان  ايضا  بعض الشيوعيين    يستغلوا الشيخ عيسى الخاقاني احد ابرز الوجوه العربي

ذاك   ك  , السياسة ان ة  وذل ى مهاجم ز عل ه مع   من خالل الترآي تغلين خالف ه اهللا مس  الشيخ الكرمي رحم
 . الشيخ الخاقاني ولكن الشيخ عيسى آشف المؤامرة وطرده آل هؤالء من حوله 

ه اهللا               وفي اول ضربة وجهت    اني رحم  من قبل النظام للحرآة األحوازية المتمثلة في سماحة الشيخ الخاق
ة السياسية        ادوا   ن  وفرالشيوعي ,  والمرآز الثقافي العربي والمنظم م   وع انوا     ادراجه ا بقي    ,  حيث آ فيم

 رسية التي ينتمون اليها االخرون بعيدا عن الصدام مع النظام وراحوا يمارسون عملهم مع منظماتهم الفا
ذاك  بع االرجلااصن لم يكن يتجاوز يعدد هؤالء الشيوعي   انآر  ويجب ان نذّ  ( وبعد عودة الشيوعين      ) ان

نهم ط          بعض م ان ال د اآمل دراسته وبعضهم           الى سوريا حيث آ ا واألخر ق اك      الب زوج هن د ت اموا    ,  ق  ق
ر البحرين               الفرس و رفاقهم الشيوعيين   باألتصال ب  ة الشعبية لتحري العرب وقد انخرط بعضهم في الجبه

د         ( ة العمل ال ادة  -مقرطي  يالتي اصبح اسمها االن منظم رحمن النعيمي   بقي د ال وبعضهم االخر   ,  )  عب
 . واصبح يعش بعالم الخيالاألنفصاممرض اليمني واخراصيب بعمل مع الحزب الشيوعي 

ى اصدار نشرة تحمل افكارشيوعية تحت                  وفي ماعدى فترة قليلة في الثمانينات حيث اتفق بعضهم عل
نهم وتوقفت النشره           , تسعة اعدادمنها     وبعد صدور حاولي    , )الكرخة  ( اسم   والسبب  , دائب الخالف بي

ؤمنين               في ذلك حسب ما ذآرلي احدهم        ين الشيوعيين الم اويين والمارآسيين وب ين الم ان الخالف آان ب
م يشاهد         , خلق  بالخط السياسي لحزب توده والمؤمنين بالخط السياسي لفدائيان          وبعد توقف هذه النشرة ل

 . اي عمل لهؤالء المساآين 
وا آل ارامل      ن حيث    ييلشيوع نكسة نفسية لهؤالء ا    , لقد شكل أنهياراألتحاد السوفيتي ووفاة الشيوعية       بق

وال        , تسليهم عن الحزن واألسى    علهاالذآريات ل يقلبون دفاتر  ذا المن ى ه حتى حصلت الفرصة      وبقوا عل
ان          باب اللجوء الى الغرب وهرع هؤالء يطلبون اللجوء في دول ال           وفتح ة التي آ ة واألمبريالي رأس مالي

ادئ   , ج  من اجل العال  آان  وأن  يشكل السفر اليها في يوما من اآليام         ى المب . ة  الشيوعي آفرا وخروجا عل
اقهم الشيوعي       ض د هؤالء التعساء  وفي الغرب وج   واب         يالتهم حيث التقوا برف ى اب ن الفرس المتسولين عل

وقد شكل بعضهم اجنحة للمنظمات الشيوعية الفارسية            , الرأسمالية ورحوا يغنون معهم النشيد األممي       
ى امل       ازية  وـبأسماء عربية وجعلوا من القضية األح      دم في الساحة         ـق ـقـأن يح مدخال لهم عل وا موطئ ق

 . األحوازية طالما عجز عن تحقيها رفاقهم في السابق 
د تجاوزه           ان المشكلة التي وقع فيها هؤالء الشيوعي       ا ق ا بالي زمن    ون الجدد أنهم يلبسون ثوب اء    , ال وأن ابن

اب مم      منفسه نا األحوازي اليرتضون أل    شعب ذا جلب بس هك اريخ      زق ر ل ة الت ه في مزبل وه اهل م   , م م ل فه
ذي      , نصف العالم تقريبا    يملكون   الشيوعيون   ا ثوب الشيوعية يوم آان براقا وآان      يلبسو وم ال فما بالك الي

 .  اصبح هذا الباس موضعا للكناية والمهزلة المضحكة
يوعي   ؤالء الش ر ان ه ر األخ م يع    واالم ون وه ا يحمل هم بم اع انفس ى اقن ادرين عل ر ق ون االن ن غي يش

ة   ة آامل ة فكري ر , ازدواجي ث ت أنهم قومي  احي ان وآ رون احي ق   ن وهم يظه يل عفل ن ميش ر م اآث
 . ومرة شيوعين حتى النخاع , وتارة اسالميون اآثر من الشيخ ابن الدن , اوعبدالناصر



ذا رمن ه امجهم   واالآث ي برن دعون ف م ي ر فضاحة انه ى نش عون ال م يس المية الصحية  انه الثقافة االس
ايرةو ليمة المغ ي أل الس ام االيران م سالم النظ ذي , حسب زعمه ي الوقت ال م ف ون باآلسالمه ,  اليعترف
 .  آيف يسعى شيوعي لنشر ثقافة عدوه اليس هذا غباء نعلم وال

د      , وآتابتهم بالغتة العربية فانها تضحك الجاهل قبل العالم          اما في مايتعلق بثافتهم العامة     د أن ازي وال اري
 . م والتمييز يثقفين والواعين من ابناء شعبنا هم األعرف واألقدر على التقيألن الم

 . بقية آلمة اقولها لهؤالء المسكين قربة الى اهللا تعالى النريد جزاء وال شكور 
ذا       وا ه يكم               اقول اخلع ارا عل ك ع يس في ذل الي ول وب الب قيقتكم       الث ذه ش تم فه ة        ان فعل  الصين وهي دول

ا   عظمى قد نزعت جلباب     يقكم       , ه ذا هو رف د الشيوعيين و    وه و الديمقرطية  عمي  في   آاسترو  الشيوعية   اب
 .فهل بقيت عليكم , طريقه الى نزع  جلده 

دآتور             في ايام عزها    قد نزع الشيوعية    علما انه    من هو اعلم واآثر ايمانا منكم بها وهو رفيقكم السابق ال
 .اء األزدواجيةفلماذا التنزعوها وتريحوا انفسكم من عن, احسان طبري 

م         ا سنكون معك م وأنن ر لك و خي اب الطهر والفضيلة فه دوا ثي اب الممزق وارت وا الجلب د   اخلع د ي في م
 .العون والمساعدة انشاهللا 
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