
 الشيوعيون والجواري الخنّس                           
            -------------------------------------------------------- 

رك السياسية وتشارك في النضال           أان تدخل المر  ومفرح ایضا   انه ألمر جيد     من  ة األحوازیة معت
ه امر       ,ى جنب الرجل األحوازي       جنبا ال اجل التحررمن األغتصاب وبناء المجتمع السليم        ل ان ال ب

ى   رأواجب عل ا واجب الم وطن وعليه ي ال ع وهي شریكة للرجل ف ل نصف المجتم ا تحت ة آونه
 .الدفاع عنه ایضا 

دم   ا عن ذلك فأنن ر  ول ن ام مع ع االقومي      أا نس ام بواجبه ي للقي رك السياس ت المعت ة دخل ة احوازی
وي اخر   والوطني سواء عن طریق الكتابة اوالنشراواي عمل     ع امر      سياسي او ترب ه في الواق  فأن

   .األحوازیة مستقبال انشاهللاةأللمراآبرویزید من التوقع بظهور دورجدید مل ویعطي بارقة أیسر
ا         هذه المقدمة القصيرة اسوقها لتبيان ما قرأته مؤخرًا عبر         ه م احد المواقع االنترنيتية والذي جاء في

رد   ي    یشبه ال ة ل ى مقال اریخ   عل وان  انسيان الم  30صدرت بت ه اصحابه    (ضي بعن د ان خلع ... بع
الي   حوازیون جهلة  یرتدون لباس      أ اریخ        )الشيوعية الب م نشرها بت ار الجاري عبر    1وت وق ای  ,يعم

 .   لمحمرة وموقع ا شبكة األحواز لآلنترنيت
ه إمر             وشبيه الرد هذا قد جاء على لسان         ال صاحبه عن نفسه ان ا ق ة تعيش في    أحسب م ة احوازی

ارء من   رف هذه السيدة الشيوعية    ـدون ان تعّ  , مهجر  ال عن نفسها ولوبأسم مستعار حتى یعرف الق
ه   ردود علي بق وان عرف الم ا س رد آم و صاحب ال ر , ه ن الخبرفمصدر الخب م م ول اه ا تق آم

دة الصحفية وال اعرف آيف یمكن لم ة وقالقاع يلة اعالمي رام فع او وس ها األحت دعي لنفس وم ت تق
 . وصاحبه مجهول الهویة بنشر موضوع 

د               تقول علما ان صاحبة المقال    ا تعيش في المهجراذ ن ال اعتق رر    انه ع    بوجود مب ة یمن  من   الكاتب
رین   اسمهااظهار ا   : سوى ام ا اولهم رد      اّم إمرأة و   ليست    أن یكون صاحب ال ول    ( هو ذآر   ب و ال اق
االت )رجل ن حث يوعيين یصتصغر م ي متكبالمرأالش رد عل اول ان ی رد فجعا رة فح به ال ل مایش
ادرهذا ه ص رأة اعن إوآأن د م يوعيين تری ار الش ن انص ة م احوازی ن رفاقه دافع ع  وان,  ان ت

رة  ذآور يع الكبي ى المواض ردون اال عل يوعيين الی غيرة   الش ور الص ذه االم ل ه ي مث م ف  وه
 . في الرد یستخدمون جواریهم 

رأة    ل جاهلي ال اعتقد انه یتطابق مع صيحاتهم التي تنادي ب    ـوهذا عق  ر الم فكيف  المساوات وتحری
 .وهم مازالوا یتصغرونهایكون ذلك 

, باهللاوالعياذ ,هذه  ما یشبه الرد   بةالثاني والذي اتمنى أن الیكون صحيحا فأني اعتقد أن لصاح         األمر
ا من اظهار        سمعة غير نضيفة وهذا ما جعل رفا       ا الشيوعيين یمنعونه م      اسمها قه ى ال تسبب له حت

 .فال داعي للخجل عندهمعلما أن الشيوعية تعتمد المشاعية في آل شي  ,  امام الناساجاحرا
م   )رغم تيــّـقني بأن الكاتب ذآروال اقول رجل    ( اما قولها , هذا في ما یتعلق باألسم      ان الشيوعيين ل

 .ن ين والدیني آما فعل القوميویدخلوا في صفقات على حساب القضية
ذرها فأنا ك اع ى ذل ول  عل ا الق ادي انه ا علعتق دما آتبت رده اس عن ة نع ي حال ا آانت ف ي لربم ل

د                 ) ربما سكر   او( اوانها اخذها الغضب وآتبت بشكل سردي دون ان تعني ما تقول فهي عبرت فق
يس                   د الشيوعيين ل ة عن ة المرضية قدیم ذه الحال دینيين وه عن ما تحمله من حقد على القوميين وال

 .في األحواز وحسب بل وفي آل مكان 
يدة ال     ا ولكني فقط  ة ان تحدثني عن موقف     رید هناان اسئل هذه الس ازلي واحد   شيوعية النابغ او  تن

 . القوميون األحوازیون طوال السنوات الماضية من عمراألغتصاب اقدمهصفقة واحدة 
ون                 ایضًا آما آنت اتمنى     دینون األحوازی ه المت ازلي واحد قدم ایضا  ان تقدم الدليل على موقف تن

 . دعائهاهذا ألحتى یكون مصداقا 
ل ل  فه اري       دخ ى النص ر و عيس راب الناص ر وده دین ال ناص ي ال هداء محي فقات  الش ي ص ف

 .قادة النضال القومي قبل ان یستشهدوا وهم عن مبادئهم  وهم وتنازلوا 
ة                  افهل عقد  د الرحم ادي الموسوي و الشهيد حسين ماضي وفه يد ه ادة       واالالس رهم من ق الف غي

 . عن  مبادهم قبل ان یستشهدواوتنازلوا قات على حساب القضية صفومناضلي التيار القومي 
ازلوا للغاصب الفارسي                  ذین ساومو او تن ازل المرحوم     , ومن هم اصحاب التيار الدیني ال فهل تن

ة واإلسالم         اإلمام الشيخ محمد طاهر الخاقاني رحمه اهللا         ار العروب ذي      , وهو قائد تي ذا الرجل ال ه



وق   ة بعد اآثر من ستة سنوات قضائها في الحبس المنزلي        توفي تحت األقامة الجبری    دفاعا عن حق
 . الشعب األحوازي 

اریخ ورموز        كلم هذه السيدة الشيوعية المهوسة       تت فعن اي صفقات وتنازالت     التي التعرف حتى ت
 . الحرآة النضالية األحوازیة 

ى اسم شيوعي واحد استشهد من اجل                             دلني عل ين ان ت ا لن ارآس وعمه يدها م فلو سألتها بحق س
 . القضية األحوازیة فهل تملك ذلكً 

ونهم الیملك    الشيوعيين األحوازیين بالصفقات  ال اتهمفنا ما أ فأ ون شيء في الساحة    والمساومه لك
  .لكن من المؤآد انهم مصفقون ,اصال  ليعقدوا عليه صفقات 

اد ضد اوي الجه ي اصدر ت فت ا ان ر  دول وأماقوله م یصدر عنف, الكف ذا ي اي شي اوال ل من ه
 ل هذا المنزلة التي تخولني اصدارالفتاوي ثانيا انا ال املك مث, الكالم وانا اتحداها ان تأتي بالدليل 

ة یرت   ( اماآالمهاان مثل هذه المقاالت   ون جهل الي   احوازی اس الشيوعية الب ق تف)  دون لب  لصف  ری
 .,مد للحقيقة بشي الت ترهاالحرآةاألحوازیة وما الى ذلك من 

تتها       اقول متى آانت الحرآة األحوازیة موحدة حتى جاء        ذه         , ت مقالتي وش ة ه م اي وحدة هزیل ث
ان           ,  مقالة   التي تشتتها  أذا آ ك ف ى ذل قوا          ين حریص  يالشيوعي اضف ال اذا إذن ش ى الوحدة فلم ن عل

ذي  )  المنتدىاألحوازي ( معادي الى ذلك التجمع عبر انشائهم لتجمع زي في لندنالصف األحوا  ال
 . آان قائما ومنتخب بشكل دیموقراطي 

  .اليس هذا العمل من األعمال المضرة بالصف األحوازي؟ 
ة         ر األحوازی اون مع الحرآات واألحزاب غي ئلة التع ا حول مس ا قوله ية   (وام ي الفارس وهي تعن

د لحة ) بالتحدی ق مص عبنا لتحقي اك ف  .  ش ول هن أ ق ك     ف رف ب ن یعت ع م اون م ين التع ر ب رق آبي
ين ا  , وبقضيتك ضداألغتصاب     ذه الحرآات خصوصا         تكون    نوب ا من      جزء من ه الشيوعية منه

ال  ق (امث دائيان خل ق  )   اقليت –ف دائيان خل ة -او ف يوعيين )  اآثری ين هؤالء الش ا ان من ب علم
م یسجن من اجل                   المدعين بالقضية األحوازیة قد سجن بسب      ق  ول دائيان خل ه مع ف ب انتمائه وعمل

ه             دن وطلب من القضية األحوازیة ولم یكن یعترف بالقضية األحوازیةاصالاال بعد ان وصل الى لن
واؤآد انني احمل آل المستمسكات   , عنوانا احوازیا    تنظيم فدائيان خلق القيام بتشكيل تنظيم یحمل      

ا              التي تؤآد قولي وانا على استعداد ل       بيانها اما اي لجنة احوازیة تتشكل من اجل التأآد من صحة م
 .   اقوله ضد هوالء الشيوعيين الجهلة 

انا ال ارید ان اطيل على القارء الكریم ألن ما ورد من ترهات في آالم السيدة الشيوعية المسكينة                    
و  دا ول ر ج ه ال    ان ا اردتآثي طر آتبت ة او س ل جمل ى آ ف تجحترد عل رات الص ى عش حات  ال

 .الوقت لي وللقارء الكریمفي واخشى ان یكون في ذلك مضيعة 
ذه           التي ه ه قصير      و لكن اود ان اختم مق ا   وهو   , بتنوی ع   انن ى المصارحة         في واق اج ال  األمر نحت

ة دون مستوى           قية لنعرف االسباب التي جعلت        والمكاشفة الحقي  ة حرآ ة األحوازی القضية   الحرآ
 .في ایرانالمظطهدة شعوب والقوميات األخرة حرآات المستوى  باقي وحتى دون 

ة وان ال                   دافها الحقيق آما انه من الضروري ان یطلع شعبنا على حقيقة آل حرآة ویتعرف على اه
  . وهذا واجب على آل احوازي شریف ان یبين للشعب الحقيقة , ینقش بالشعارات 

ة ة وآشف العيوب وفضح المرتزقة وا    قيالمجاملة والسكوت عن الحقي   ف والمتسترین بالقضية   , لخون
ة                     ا هي علي ى م ة ال ة األحوازی وم من شلل وأ      آان من اهم العوامل التي ادت بالحرآ اد عن    الي بتع

ل                   ,  الشارع األحوازي    ة السياسية اال دلي ا المجتمع األحوازي للحرآ وما عدم الثقة التي ینظر به
ل هؤال  ود مث ا وج ة ومنه ذه الحرآ ي ه رة ف وب الكبي ود العي ى وج يوعيين الجهعل ةء الش ذین (ل ال

  ) یحرفون الكلم عن مواضعه
 لحة القضية وسوف استمر في آشف آل    ضر بمصمم بالقول انني لن اسكت عن اي امراراه   اخت

عبي ویتاجربح    اة ش د التستربمأس ن یری ة   م ية او فئوی الح شخص ه لمص ذا   ًاآائن, قوق ان ه ن آ  م
 . الشخص او تلك الجهة 
ا                   فأما مسئلة تعدد األراء    دعوة اليه اس في ال نحن من اشد الن رق      ,  وتنوع األفكار ف اك ف ولكن هن

 .آبير یجب أن الیغيب عن بال المهتم و الذي قد تنطلي عليه الكلمات 



فنحن من دعات وحدة الهدف وضد    اقول ان هناك فرق آبير بين تعدد األراء وبين تعدد األهداف           
  .تتون الهدف تحت اسم حریة الرأى الذین یش
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