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                                                      إلى جماهير شعبنا العربي األحوازي

                                                      
وم ف   سي ل    ي تق ى الت رة األول ي الم بة لحقوق   ـت ه ة والغاص ران الظالم ة طه انية ـيها حكوم كم اإلنس

تاب ومية المشروعة ـوالق  ذه المسرحية      ضارعس ة فه ات البرلماني ذه المسرحيات المسماة االنتخاب ل ه  مث
ة          ة اللعب م ممارس ران باس ي ای عوب ف ول الش تهزاء بعق ب واالس ن اللع توى م ذا المس ى ه ابعة عل الس

ا عن    الدیمقراطية التي أثبتت التجارب السابقة أنها لسيت إال محاولة إللهاء الشعوب       وتخدیرها و إبعاده
ا ر  حقوقه ي تقری ا ف ه حقه ك آل ل ذل دني وقب ع الم اء المجتم اواة و بن ة و المس ة بالحری ية المتمثل  األساس

ع الوعود            و, مصيرها بنفسها طبقا للمواثيق واألعراف السماویة والوضعية         ا مضى جمي د جربتم فيم  ق
ك             روا لتل م    التي أطلقها قادة النظام ومرتزقته في مسرحياتهم السابقة ورأیتم آيف أنهم تنك ي ل  الوعود الت

راع من اجل تصو          یكن الهدف منها سوى خداعكم وجر        دلون بأصواتكم    ریآم لصنادیق االقت تم ت آم وان
ليبثوا هذه الصور للعالم و یقولوا أن الشعوب في ایران تشارك في صنع شؤونها السياسية و أن النظام                      

ادة    لكن هل صحيح و, ه وهي تلبي دعواتهاإلیراني نظام دیمقراطي وان الشعوب راضية عن  ه ق ا یدعي  م
رة و    احدة طوال السنوات    النظام ؟ وهل حقا أن هذا النظام الجائر اخذ برأیكم واستجاب لمطالبكم ولو لم

تة                    یالخمسة والعشر  ه الس ي دورات ن الماضية من عمره المقيت ؟ لقد جربتم ما یسمى بمجلس الشورى ف
م   المشئوم  التي حققها لكم هذا المجلس     الماضية فما هي المطالب    وهم          ؟ وآ ذین أعطيتم  من المرشحين ال

ب     تراك بأالعي ية لالش الحهم الشخص ادتهم مص ذین ق اآون ال ك االف م أولئ ق لك اذا حق واتكم فم أص
دلوا بأصواتكم لصالحهم         د ومسرحيات النظام الجائر وراحوا یكيلون الوعود الكاذبة من اجل أن ت ما فعن

د      وصلوا إلى مبتغاهم وجلسوا على مقاعد مجل       م الوحي س الكذابين تبخرت جميع تلك الوعود وصار همه
د مكررین نفس                    إرضاء النظام بهدف آسب المنافع الشخصية وهاهم یعودن لعرض المسرحية من جدی
ي أصبحت                     ذه المسرحية الت ى ه نهم لجرآم إل الوعود ونفس الخطب المشحونة بالكذب والخداع سعيا م

 . العالمماء وجوههم أمامذ إنقاأملهم الوحيد في 
اء        اال ونس وازي رج ي األح عبنا العرب اء ش ن أبن ون م ا الواع ب  .أیه ة والواج ؤولية التاریخي إن المس

ا  نامي یحتم علي  اإلنساني والقو  وم نأن  جميع اهير   ق ة جم ادهم عن المشارآة في       بتوعي ع  شعبنا وإبع جمي
ا            مشاریع  ال ي      مسرحية  السياسية الخبيثة التي تقوم بها سلطات االغتصاب الفارسي ومنه ات الت  االنتخاب

ي               الم أیضا أن الشعب العرب ين للع ة وتب ة والدیمقراطي تهدف من ورائها إلى إظهار نفسها بمظهر العدال
ه ومتجاوب          األحوازي ال یشكوا من ظلم واضطهاد إنساني وقومي وهو قا          ذي هو علي  ع م بل بوضعه ال

ه بهدف  ك آل وقكم المشروعة سلطات االغتصاب وذل وضرب مصداقية طمس قضيتكم وإضاعة حق
ه  آشف  تعریف العالم بعدالة قضية شعبنا ومن اجل  الذین یكافحون ئكمالمناضلين من أبنا   ا یالقي   شعبنا م

ل سلطات االغتصاب الفارسي             واعين وأصحاب الضمائر        , من اضطهاد وقمع عنصري من قب ى ال فعل
ا                األحوازیين  حية وجميع   ال ات وغيره ذه االنتخاب األحرار أن یوضحوا ألبناء شعبنا بأن المشارآة في ه

ا                المشاریع السياسية   من   يس آم وقكم ول اهي إال مضيعة لحق التي تجریها سلطات االغتصاب الفارسي م
 الشخصية  یوهمكم المرتزقة وأصحاب المنافع الشخصية الذي یریدون خدمة أسيادهم وتحقيق مصالحهم   

 .على حساب حقوق وآرامته شعبنا
ي                   ة المناضلة ف  إننا في حزب النهضة العربي األحوازي ومعنا جميع الحرآات والشخصيات األحوازی

ة           ذه المسرحية االنتخابي ا سبق و   داخل الوطن وخارجه نهيب بجماهير شعبنا مقاطعة ه ل م ه فعلمث ي  ت  ف
رحية امقاطعته ي لمس ة الماض ات البلدی ث االنتخاب ت ة حي ةآان فعة قوی ة ص ك ألمقاطع لطات  تل لس



دآم    ,اوأعوانه االغتصاب   ا ال ةمقاطع  ل مأن استمرارآ   ونع ي سوف    السياسية االغتصاب   ریع مش هي الت
ازیون من ازالم سلطات                   اذلون واالنته وهمكم المتخ ا ی ا آم تجلب لكم حقوقكم ال الدخول والمشارآة فيه

 . االغتصاب الفارسي
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