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ة الواع  حرآة السياسية في أي بلد تتشكل من       ال أنمن المتعارف عليه     ل  ة يـالنخب ة وتمث ا   طليع تم  المجتمع وقيامه  ي

إن آانت مغتصبة آما وصون مصالحه أو دفعه إلى استرجاعها        ومصالحه   حقوقهب فه المجتمع وتعري  من اجل قيادة  
   .هو حال شعبنا في الوقت الراهن

ة            ولهذا ستوجب على     ها في موضع الطليع ـّوضح الحرآة التي وضعت نفس دفها  أن تــ ه     ه ار علي وأن بشكل آلغب
ون  عاريك ذي هاش دف ال ع اله جم م عى  منس ه تس ي تحقيق دة, إل ذه قاع ات  وه ع الحرآ ا جمي ية درجت عليه  أساس

ا                   عالعالم حيث ال تستطي    السياسية في    ي دفعته دفها واألسباب الت د أوضحت ه م تكن ق ا ل ادة المجتمع م ة قي  الحرآ
  .واالنبعاثللتشكل 

ذه العناصر التكويني     حيث أن     ي ت  هي    ةه رر       الت ة مب ا أن  , الوجود عطي للحرآ اهير    آم اف الجم ا     يااللتف  حول م
ي    علمية   فكرية   رؤيةإلى  ستند  ة ت ضحا وو ةامج عمل حقيقي  ر وب دافـأهمن  رآة  الحتطرحه   بها شرعية   هي الت  تكس

  .البقاء واالستمرار
ة                          ق مطالب ذاتي فالحرآة التي تفتقد مبررات التكوين وشرعية الوجود تصبح مجرد عصابة تنتهز الفرصة لتحي

  .ةده عن القضية الحقيقيفي متاهات تبع أبنائهاللعب بعواطف المجتمع وزج على حساب 
ا         ذي يجعله ع ال ام الواق ة أم ا وتوضح      هذا التعريف الملـّـخص يجعل الحرآة األحوازي اباتها وتحدد رؤاه د حس  تعي

ا جاء ت                 بعد اليوم   لم يعد احد    حيث  , أهدافها ا آل م يقبل من هذه الحرآة أن تدعي شي وتأتي بشيء أخر رغم أنه
  .لفارغة التي تتكرر فيها نفس الجمل التي مللنا من سماعهابهي لحد أالن ال يتعدى البيانات ا

ل ألفاض واضح       وية األهداف   جلقد أصبحت ازو دا    د    ةالمعايير والتالعب ب ي تتحدث        بعض    عن ذه األطراف الت ه
ا ين تمام ين مختلفت امفهي , بلغت تكلم عن أم واطن األحوازي ت ةأل الم ول ثوري ة وتق اغتصاب األحواز ب والتحرري

  الفارسي تتحدث بلغة المعارضة والمطالبة بالديمقراطية وحرية االستفتاء المصير ولكنها أمام  ق تقرير   بحتطالب  و
تفتاء        وقد يسأل سائل    , )رفراندوم( يادة       م أ ؟  ,هل مشكلة شعبنا غياب الديمقراطية وحق االس  االغتصاب وسلب الس

اني  ة واإلنس وق القومي ع الحق لبت جمي لبها س ي بس ن تفس؟ ةالت ك ع وهر القضية ةيراتها المختلف ناهي  األخرى لج
والى ما هنالك من المسميات    , سياسية شوفينية  وتارة   ةومرة أخرى أممي   ,مرة ة طبقي اتسميهفهي   ,الصراعوطبيعة  

 .إنساني واضطهاد  قوميهو صراعغير معترفة بأن جوهر القضية الشيوعية الفارغة 
وري    عقائدي   حرآة تدعي لنفسها أنها تنظيم    يمكن ل  آيف   موال نعل  ادة     وتطرح   ث ها لقي م تصبح      ومجتمع   النفس من ث
ة بحيث ال تقدر على الفصل بين   الضحل   من الفكر والفهم السياسي       المستوى بهذا ذي   ةالديمقراطي ب المطالب ي  تال عن

في   شعبنا يعني تكريس إيرانية  الحرآات المعارضة عادة وهوما      ب وهو مطل  حق التمتع بكامل المواطنة   بالمطالبة  
 .القضيةالذي هو لب وبين مبداء التحرر من االغتصاب وإعادة الحقوق القومية المغتصبة ل المطالبة به حا

ذه         هو ضحك   هل    ؟ في األهداف   االزدواجية لماذا هذه    , منا يتساءل الواحد  من هنا  ه جهل من ه ى الشعب أم ان  عل
 .؟لتي تستخدمها امفاهيمالوالحرآة التي ال يمكنها الفرز بين المصطلحات 

ة      فهذه) نعتقدهوهذا ما   ( ما تقول  ألتفهمهذه الحرآة   ن آانت    فإ ة سياسية بحيث          مصيبة حقيق أن يصل األمر بحرآ
م      وبعد مرور سنو    تصبح   ا عاجزة عن فه ى انطالقته ة    هامصطلحات ات عل دون معرف ا  وتستخدمها ب  وأن ,لمعانيه

 .عنهب الذي تدعي الدفاع آانت تعرف فتلك مصيبة أخرى حيث يعتبر هذه استخفافا بعقلية الشع
ع المجتمع ومستوى      دون النظر  هتاحطرو م يقدو أما النموذج األخر فه ,األحوازيةهذا نموذج من الحرآة      ى واق إل

اب      ويطلق الشعارات و   الحصان   أمام وضع العربة  يعمل على    و الوطني وحسه القومي فه    وعيه وال يلقب نفسه بألق
 .  الأمصلة  الواقع بإلى آان ما يطرحه يمد إن ييدر

رى نفسه        )األحوازية( وأن آان هذا الوصف    ةوأما أخر ما ابتدعه احد أطراف الحرآة األحوازي        ه ي  اليرضية لكون
واد       نالوحيد أ  همه    الطرف ا هذ فقد جعل , الزمانوإليرانيين بحكم قدم المكان      من ا  أآثر إيراني  يحقق مادتين من م

ة واستخدامها في وسائل           نواللتي!!!!! دستور الجمهورية اإلسالمية الحضاري      ة المحلي دريس اللغ  تتحدثان عن ت
ى ) بالفارسيةفي برنامج عمله المدون      ما جاء    بوحس(, سعيهإلى   إضافة ,اإلعالم ان إسالمية شعبنا        إل ات وتبي  أثب

اق إس    ورقلم - 5 .(اإلسالمي اإليرانية الجمهورية أراضيوحماية امن وسالمة ووحدة  المي در فعاليت حزب وف
ا مي    و پاسداري از نچار چوب تبيين هويت إسالمي مردم عرب إيرا  ارضي جمهوري   تأمنيت و وحدت و تم

 .)..إسالمي إيران مي باشد
أن شعبنا مشكوك في إ          نفيا سبحا   ين للغاصب الفارسي       سالميته  اهللا وآ ا أن نب ى    شعبنا  أن ويجب علين لم حت مس

ا         إسالمه  فأو آأن شعبنا ال يعر    , يرضى عنا  وم يجب علين ى        أن والي ط عل م          أقناعة  نعمل فق ه إذا ل لم وان ه مس بأن
ة   حقه في امتالك يشهر إسالمه فأنه لن يحصل على حق التعليم و      ة  الصادرة  الوسائل اإلعالمي ة باللغ م إن   العربي ث

ى سالمة        ةل نفسه مسؤولي    هذا الطرف يحمّ    اظ عل ك وآ           ووحدة    الحف ى ذل دعو شعبنا إل ي وي أن األراضي اإليران
و  بكل عهودها   مية أوفت الجمهورية اإلسال  ام هو األخر   م ووجباتها تجاه شعبنا فعلى هذا الشعب أن يق  حراسة  بمه

اذج أخرى       وفي). أو نواطير آما يقول المثل الشعبي       (شرطة حدود    وآأننا, وحماية األراضي اإليراني   ة نم  القائم



ا   آيف تسمح لمال نعلمن هذه األطراف التي   ك         رها أن ائضم ه اء شعبنا وتعبث بقضية هي مل ول أبن تتالعب بعق
 .من اجل أن تصون هذه القضية من الضياعوحرياتها  ضحت بدمائها وأمانة أجيال ماضيةألجيل قادمة 

م وغصة   آل هذه اإلشكاليات تدفع الفرد والمجتمع األحوازي عالوة على المراقب أن يتساءل و               ه ال اذا تري  , آل  دم
  . ؟ح بوضودفها وماهوهالحرآة األحوازية

م   مرة أخرى   لذا فأننا    ي ل ا ولشعبها    نطالب جميع هذه األطراف بأن تكف عن طرقها وأساليبها السابقة الت تحقق له
رغم من آل       , تمتلك قضايا مشابهة أو مماثلة لقضية شعبنا        أخرى  تنظيمات   حرآات و  همعشار ما حققت   ك ب ا   وذل  م

 .وتضحياتأهدر من وقت وجهد 
دي       حوازية بأن نطالب الحرآات األ   ها وتب ي ت              تعود لنفس ائع الت ائق والوق د وفق الحق ا من جدي اء ذاته شكل لب   ببن

 .قضيتهشرعية و شعبنا حال وواقع  لكي تتالءماوتحدد أهدافهها  أفكارالقضية وجوهر الصراع وتنظم
ا  ي نأآم ورات الت ة ت التط ا المنطق ر به ي م ي ه حة للتطوروالت ى وجب ت ايضامرش راف عل ع أط ة اجمي لحرآ

ة  ي تجعلأناألحوازي ؤولية الت توى المس ون بمس يرة   تك م مس ى فه ادرة عل ا ق ذه ه ا ةغاصيالتطورات وه  خطابه
ة    أننه في حال حصوله    من شأالمتوقع الذي  يتطابق والتطور    الجديد وفق ما   ع القضية األحوازي ى  يرف  مستوى  إل

ة القضايا العالقة في      ة       , المنطق ة   عوب   قضايا الش    أوآل القضية الكردي ات القومي ة    واألقلي وقضية  األخرى    والديني
   .الدوليموضع اهتمام المجتمع أالن  أصبحت التي تعيشها المنطقة و أخر القضايا اإلماراتية والىالجزر 

ا مستعدو     , األحوازيةأطراف الحرآة    صاغية عند النزهاء والمخلصين من       أذانا هذه   أملي أن تجد دعوتنا    ا أنن  نآم
ذل آ اون وب ا يتطلبللتع يه الواجب ل م ا ف ذمن د ال اء الخطاب األحوازي الجدي ادة بن بيل إع توى ي س ون بمس  يك

  .القضية ومنسجم مع األوضاع الدولية واإلقليمية الجديدة
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