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 األخوة االعزاء في شبكة االحواز لألنترنيت

  نسخة منه الى االخوة االعزاء في شبكة الجبهة الدیمقراطية

  ( احوازیون جهلة)

 مقالة سياسية أم تقریر مخابرات ؟

 . تحية طيبة وبعد

 اهدیكم اجمل العبارات ، ممزوجة برحيق طالع نخيل االحواز ، و مياه آارون
والكرخة ، متمنا لكم الموفقية في مواصلة النضال ، من اجل حصول شعبنا االحوازي ،

  . المضطهد على حقوقه القومية المشروعة

 األخوة االعزاء ، في الوقت الذي نكون فيه ، الى امس الحاجة الى الوحدة الوطنية ،
 واالتفاق في ما بيننا على برنامج الحد االدنى ، خدمة ألهدافنا الوطنية ، خاصة واننا
 نعيش في ظل اوضاع داخلية ، واقليمية وعالمية ، في غایة من الخطورة والتعقيد ،
 ینبري البعض بقصد ودون قصد ، الى الكتابة بغية التشهير ببعض المنظمات ، وبعض
 شخوص الحرآة الوطنية االحوازیة ، االمر الذي من شأنه ان یصب الماء في طاحونة
االعداء ویثلج صدورهم ألن اعداءنا آانوا ، والیزالون یزرعون االحقاد والعداواة في ،
 مابيننا ، وذلك عن طریق دس افرادهم ، وجماعاتهم داخل صفوف حرآتنا الوطنية ،
 بغية اضعافها وتشتيت وحدتها ، وهذا االمر ال تعانيه الحرآة الوطنية االحوازیة
 وحسب ، وانما عانته تاریخيا الغالبية العظمى من حرآات التحرر الوطني ، في اسيا
 . وافریقيا وامریكا الالتينة

نيسان من 30ایها االخوة ما دعاني الكتابة اليكم ، هو مانشر على صفحتكم بتاریخ   
والاستغرب ممن آتبه وال آيف تجرأ ، وقرن اسم االحوازین مع الجهلة 2003العام   

الن هویته معروفة وهو الجهل بعينه ولكنه یذآرني ببعض) احوازیون جهلة  )  
 الروائيين واالدباءاللذین یقرونون في روایاتهم االدبية الجادة بين اسماء الحيوانات

آما هو الحال في قصة القط ریمي المنشورة على. والشخصيات الحاآمة والظالمة   
 شبكتكم الذي قرن آاتبها بين القط والملك وقصة الروائي الفلسطيني غسان آنفاني
 الذي قرن فيها آاتبها بين سعيد بيك والجحش ، وسعيد بيك آان احد المتنفذین من،
 رجاالت الدولة وقد صدم جحشا على قارعة الطریق فشاهده الصحفي ومن اجل
التشهير به قام بنشره الخبر في صحافة اليوم التالي ، تحت مانشيت عریض عنوانه



، فلهوالء الكتاب اسلوبهم الروائي في الربط بين الحيوانات) سعيد بيك والجحش )  
  . والحكام الظالمين للحط من آرامتهم وآبریائهم

، اليس) الجهلة(الذي ربط االحوازیين ب) احوازیون جهلة( ولكن ماهي حجة صاحب 
 قوله یشبه المثل الفارسي العنصري الذي یربط بين آلب اصفهان الذي یشرب الماء
 المثلج والعربي الذي یأآل الجراد، وهنا الارید تعریف الجاهل، فلدینا الكثير منهم في
 عهد الشاه ، وفي الوقت الحاضر ،ال بل المجتمعات العربية ، واالسالمية وآل شعوب
 االرض تعج بهم ولكن الیجوز ان یقرن اسم شعب سوى افراد وجماعات بالجهل

اليس هذا استهانة بكرامة االحوازیين) احوازیون جهلة ( والجهال آما فعل صاحب   
 . وآبریاءهم؟؟

، ان یتنقد هذا الفكر اوذاك ، ومن حقه ان یومن) احوازیون جهلة (من حق صاحب   
 بهذا الفكر ، او ذاك ،الننا اذاآنا مناضلين حقا یجب علينا ان نناضل، من اجل التعددیة
 السياسية ومن اجل حریة البيان والتفكير والعقيدة آما هو الحال في االمم المتحضرة،
 ولكن ماال یجوز ، هو شحد السكاآين ، ضد بعضنا البعض ، وربط هذا الفكر اوذاك

، و الذي وصف مناضلي) احوازیون جهلة(بطرف احوازي بعينه ، آما فعل صاحب   
وهذه من) الشيوعين(، ولم یكتفي بذلك ، بل وصفهم ب) شرذمة من الجهلة (شعبنا ب   

 االوصاف والنعوت التي تصف بها الجمهوریة االسالمية حاليا ونظام الشاه سابقا
 مناضلي شعبنا ، فالتهم الموجهة لمناضلي شعبنا ، اما ان یكون شيوعيا ، او قوميا

ثم اذاآان هؤال االحوازیين. انفصاليا ، او بعثيا عفلقيا ،او جاسوسا الحد البلدان العربية 
، فلماذا اقلقوا بال) شرذمة من الجهلة والمغرضين ( الذین یدعوهم آاتب التقریر ب  

حتى اخذ یفكر بأمرهم ، وینذرهم بالویل والثبور وعواقب االمور) الجهلة (صاحب   
 . وهو الكامل المكمل

الذین یعملون تحت مسميات ویافطات ذات) الجهلة( ثم یتحدث عن ما اسماهم ب  
 عناوین فضفاضة اال انه لم یتطرق ال من بعيد وال من قریب الى هذه اليافطات ، ولم

وماذا تعني) المسميات وعناوینها الفضاضة( یذآر للقارئ الكریم ماهي ماهية هذه  
 مدلوالتها السياسي؟ وآيف تسنى

الیعرف مفاهيمها العلمية(ان یعلم بأن اصحابها ) احوازیون جهلة (لصاحب   
، اذن یقر بعظمة لسانه ان هناك مفاهيم علمية وسياسية ، ولكن اصحابها) والسياسية  

 . الیعرفونها ، وقد تعرف هو اليها بعبقریته على انها مفاهيم علمية و سياسية

ان آل مناضل شریف الیحكم على هذا التنظيم او ذاك ، من خالل االفراد ، وانما الحكم
یاتي من خالل البرامج السياسية ، واالنظمة الداخلية والتأیيد الجماهيري الذي یحضى ،
به هذا التنظيم او ذاك بين صفوف شعبه ، فأي تنطيبم ال یحظى بوجود جماهيري ، فان

)صاحب الجهلة( عناصره عبارة عن مجموعة من اللصوص والعصابات ، ولم یرینا   
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على حد) ادموا قلب المواطن االحوازي ( ، اللذین )شيوعية االحوازیين( اي دليل على
 . ،تعبيره

، الى موضوع آخر وهو موضوع الجهاد ، اال انه والحمدهللا) الجهلة( ثم ینتقل صاحب 
 لم یبين لنا هل جهاده هذا فرض آفایة ، ام فرض عين ، حتى یقتدي به انصاره من

ثم یقول ان جهاده هذا) في سبيل خدمة شعبنا(المؤمنين ، من امثالي لكي یجاهدوا   
( ، وانما هو متنوع االشكال واالطر ، وسرعان ما یتبادر) الیختصر على جبهة واحدة 
الى ذهن القارئ ان جهاده هذا یشبه جهاد امير المؤمنين المال عمر القندهاري ، والشيخ

)الجهلة( اسامة بن الدن ، فالرجالن حسب قولهما ان جهادهما آما هو جهاد صاحب  
الیقتصر على جبهة واحدة ، فهذا الجهاد الذي ترك اولي القبلتين وثالث الحرمين، توجه
 الى الشيشان ، وآشمير وافریقيا ، وجزر بالي ، و واشنطن ونيویورك ، ومسرح

من خالل هذا الجهاد آما) الجهلة( ، وقد آشف صاحب... موسكو ومدینة الریاض  
الكثير من المؤامرات والدسائس التي جاءت تحت عناوین مختلفة ویافطات(یدعي   

، لم یكشف لنا مؤامرة واحدة) الجهلة ( ، اال ان صاحب ) متعددةالى اخره من آالم   
 من هذه المؤامرات او دسيسة من هذه الدسائس آمثال ، یرضي فيها فضول القاري

ضرب مسيرة(االحوازي ، او القارئ العربي والتي آان الهدف منها حسب زعمه   
 .( نضال شعبنا لمصلحة المغتصب الفارسي

الیرید ترك االحوازیين الشرفاء وشأنهم ، وهو یرید ان) الجهلة (یبدو لي ان صاحب  
 یصفي الحساب معهم وبالضربة القاضية ، فهو یحلل ویفسراقوال ینسبها الى وطنيين
 احوازیين ینسجها من بنات افكاره، و حسب ما تمليه عليه نفسه المریضة ، وبعد ان

عن مجموعة من( ، صار هذه المرة یتحدث ) ) للشيوعين (آانت سهامه موجهة   
، وقد تحدث بالنيابة عنهم حيث) متلبسين بالفكر الشيوعي(-انعم اهللا عليك  -)الجهلة  

الدائر ، بين شعبنا والدولة االیرانية على انه مجرد( یقول انهم یصورون الصراع   
، ونحن آقراء لهذا المفكر الفذ ؛ نسأل) صراع بين هذا الشعب والنظام االیراني الخ   

، من این حصل على هذا التحليل ؟، واي قوى طرحت مثل هذه) الجهلة( صاحب  
 االطروحات ،؟ وفي اي مكان نشرهذا الكالم ؟ ولم یبين لنا ، وهو المنظر الكبير ،
 ماهي طبيعة الصراع الدائر بين شعبنا و بين النظام االیراني ؟ وماهي الجماعة التي

، وهنا ساقه غباؤه) الحجة ليظهروا للشعب انهم اآثر اسالمية من غيرهم ( توفرت لها 
 للدفاع عما اسماهم بالشيوعين ، والذي قلنا في بدایة الحدیث ، ان النظام االسالمي في
 ایران ، و في سبيل ضرب حرآتنا الوطنية لن یتاون من وصفها بشتى االوصاف ،

ان الحرآة االحوازیة ماهي اال)(صاحب الجهلة ( ونعتها بشتى النعوت ، آما قال   
 مجموعة من الشيوعيين المعادین للدین الذین یریدون ان یلتحفوا بالقضية االحوازیة

النظام االسالمي) یحاربوا( وحقوق االحوازیين ليحربوا   ) 

او عن اجهزة استخبارات)الجهلة (و یبقي هذا الكالم سيان سواءا صادر عن صاحب   
)الشيوعيون( االمن االیراني ، ثم اي نظام اسالمي هذا الذي یرید ان یحاربه  
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 االحوازیين ؟؟؟

عند سرده لتاریخ الحرآة الشيوعية االیرانية متواضعا الى حد) صاحب الجهلة (ونجد  
، واعتمد على) اعتماده على النمط االآادیمي الذي درج عليه سابقا( آبيرفهو قد ترك   

 المنهج المخابراتي والجيمس بوندي لعرض افكاره على القارئ الكریم فمن حقنا ان
من أي اآادمية عالمية قد تخرج ، وهو مطالب امام قراءه) صاحب الجهلة (نعتب على 

 في المستقبل ، لكي یشرح لنا ،المنهج االآادیمي في البحث ، وماهي االسباب التي
جعلته ان یترك هذا المنهج ویعتمد على المنهج المخابراتي السئ الصيت في البحث عن
 الحرآة الوطنية االحوازیة ورموزها التاریخيين ؟ مقدما خدمة مجانية ألجهزة االمن

. االیراني واجهزة المخابرات العالمية حول ابناء جلدته

حول التاریخ السياسي االیراني) الجهلة ( وهناالارید الخوض في ماجاء به صاحب   
 أوالتاریخ السياسي لشعب االحواز الن الرجل وفى وآفى وقدلخص هذا التاریخ
 باختصار شدید وفي ثالث سطور، وسأدع تقييم هذا الجانب من التقریر للقاري

، اال)الجهلة( االحوازي الشریف الذي یعرف تاریخ نضاله المشرف اآثر من صاحب   
وبقي الشعور والحرآة القومية والدینية هما( انني ارید ان اقف عند عبارة له یقول فيها 

فالحمدهللا ، بقي الشعور ، وهذا معروف ، والحرآة القومية وهي معروفة) السائدین  
لم یتحدث عن الحرآة الدینية التي یدعو) الجهلة( برموزها وبرامجها ، اال ان صاحب  

و ال عن ماهيتها والعن طبيعة مشارآتها في نضالتنا) جلبابها(االحوازیين الى لبس   
 الوطنية والقومية ، وفي ظل االوضاع الدولية وبروزو مایسمى بظاهرة االرهاب

ان یكشف برامج هذه الحرآة لكي ال) احوازیون جهلة(یتوجب على صاحب تقریر   
 . تشمل قائمة االرهاب الحرآة الوطنية االحوازیة

موقفها) الجهلة( وعند حدیثه عن الجبهة الشعبية لتحریر االحواز یتجاهل صاحب  
1975النضالي والذي رفض االغراءات التي قدمها النظام الفاشي في العراق بعد عام 

حيث لم یساوم مناضليها على مواقفهم الوطنية ، وخرج اعضاءها حاملين همهم الوطني
 من عاصمة عربية الى اخرى ، آما انه ، یعيرهم ویلومهم ، على دعم نضاالت ،
 اخوانهم الفسطنيين ، من خالل مشارآتهم في الثورة الفلسطنية التي حضيت بدعم

. واسناد آافة شعوب العالم

 ان اجهزة المخابرات العربية منها والعالمية الیهمها نضاالت الوطنيين ، والالتضحيات
 الجسام الي قدموها لشعوبهم ، وانما یهمها ، هو رصد تحرآات االفراد ورصد

 توجهاتهم الفكریة والتنظيمية ، وتحالفاتهم ، بغية التعامل معها من اجل اضعافها ،
 والقضاء على افرادها ، وان الوطنيين قد امتلكوا من الخبرة والتجربة ، مما جعلهم
 یتحرآون من اجل اداء واجبهم النضالي بسریة تامة ، متخذین آل الحيطة والحذر ،
 ولكن بعد ان اصبحت مسيرة الجبهة الشعبية ، في ذمة التاریخ ، و تجربة البد من

وضمن هذا االطار المخابراتي) صاحب الجهلة (الحدیث عنها لألجيال الشابة ، یحاول
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 الساوآي الذي اعلن عنه في بدایة الحدیث رصد تحرآات ماتبقى من اعضاء الجبهة ،
صاحب( والتعرف على تحرآاتهم وتوجهاتهم ، بعد ارتداد الثورة االیرانية، وهنا یقع  

)الجهلة (مرة ثانية في شباك آذبه وافتراءه فبعد ان آان الذي یقصدهم ب) الجهلة  
( شباب( حسب قوله یصبحون واثناء سرده المخابراتي لمسيرتهم على انهم ) والشرذمة  

، وعرب آما ان ،) جمعتهم صالت زمالة في جامعات العراق مع طالب عراقيين   
 خروجهم من العراق ليس هو بسبب مواقفهم الوطنية تجاه النظام العراقي السابق وانما

اللحاق برآب الموجة الشيوعية( من اجل  ) .

 ان الجبهة الشعبية لتحریر االحواز ، و التي عملت على الساحة الوطنية االحوازیة ،
قدمت الكثير من الشهداء وقامت ) 1980(منذ اوئل السبعينات وحتى الثمانينات   

بالكثير من العمليات العسكریة وبلغت نسبة السجناء العرب المحسوبين على خط الجبهة
من السجناء في سجن االحواز المرآزي ، آما ان برنامجها السياسي% 75تشكل   

 ونظامها الداخلي ، یؤآدان على انها تنظيم وطني احوازي ، یضم بين ضفوفه آافة
 شرائح وفئات المجتمع االحوازي من عمال ، وفالحين وآسبة وتجار وشيوخ عشائر

. ورجال دین وطلبة وموظفين وبدو ومعدان وهي جبهة واحدة وليس جبهتان

 ان االنسان لكي یكون مسلما یجب ان ینطق بالشهادتين ، وهكذا الشيوعي لكي یكون
 شيوعيا ، یجب عليه ان یجاهر بشيوعيته مهما آانت نظریته مرفوضة او مقبولة ، من

 قبل الجماهير ، التي یعمل في اوساطها وهم غالبا مایقدمون الشيوعي على البلد
المنتمين اليه فما الذي منع الجبهة الشعبية باالعالن عن نفسها آتنظيم شيوعي ؟ فالجبهة

 تقول انها تنظيم وطني عربي احوازي، ولكن اعداء الجبهة، آما هو حال صاحب
( آانوا یتهمونها تارة آمنظمة شيوعية وتارة آمنظمة قومية متطرفة ، و تارة) الجهلة  

یحاول وتقربا السياده ان) الجهلة(آمنظمة تمثل البرجوازیة الصغيرة ولكن صاحب   
 یسقط تاریخ الجبهة والذي اصبح في ذمة التاریخ و ارث نضالي لكل المناضلين

 االحوازیين على الحرآات الوطنية والدیمقراطية الراهنة اما الشباب الذین تحدث عنهم
، فلم تغریهم جمالية العواصم العربية ، والترفها فبمجرد)بالشيوعين ( ووصفهم  ،  
 سقوط النظام ، عادوا الى وطنهم ليكون لهم شرف المساهمة ، في تأطير نضاالت

 شعبنا ودمقرطتها ، وقد شهدت الساحة االحوازیة بعد سقوط نظام وحدة وطنية تجلت
والحمدهللا فأن هؤالء الشباب قد وجدوا من.في الكثير من المواقف النضالية والوطنية   

انهم) الجهلة(سبقهم الى شرف النضال في داخل الوطن حيث ذآر تقریرصاحب   
 قدوجدوا ان هناك بعض من الطالب االحوازیين الذین تخرجوا من الجامعات)

لقد حاول هؤالء ان یثبتوا لهم: ( قائال) صاحب الجهلة( ،ثم یضيف تقریر) االیرانية  
، ثم یفسر ذلك وانطالقا من نرجسيته ان هؤالء) وجود سياسي على الساحة االحوازیة 

التفوا حول الشيخ الشبير ، وهو هنا یسئ لسمعة الشيخ الشبير رضي اهللا) الجهلة  )  
 فالشيخ لدیه من المستشارین والمقربين الذین یعرفون ابناء شعبنا واحدا واحدا والیمكن

حول شيخ جليل ، آان رحمه اهللا اب روحيا لكل) الجهلة( ان تجتمع مجموعة من  
 االحوازیين على اختالف مشاربهم الفكریة ، ثم یتحدث منطلقا من خياله المریض ان
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 هناك خالف بين الشبير والشيخ محمد الكرمي اال انه لم یبين لنا اسباب هذا الخالف و
 لماذا آان للشيخ الشبير موقف من الشيخ الكرمي ؟ ومن اخویه الشيخ هادي و الشيخ
 علي الكرمي الذي ایدا موقف مدني المعروف بجالد الشعب العربي ثم این الخطأ اذا

آما تدعي) على الساحة االحوازیة( حاول هؤالء الشباب تثبيت وجودا سياسيا لهم   .

 عندما یأتي الحدیث عن النظام االیراني و رموزه ، وعن جرائمه یصبح صاحب
( آالنعامة التي تدفن رأسها في التراب ، عندما یداهمها الخطر،) احوازیون جهلة   

الیرید ذآر هذه الحقائق ، النه یسير على خطى اعضاء الحرس) الجهلة (وصاحب   
. الثوري اللذین آتبوا ما آتبوا عن الشيخ الشبير وعن الحرآة الوطنية االحوازیة

بعقلية المواطن االحوازي وما الذي یكسبه من وراء) صاحب الجهلة ( لماذا یستهين   
. التشهير بشعبنا وبرموزه الوطنية والدینية ؟

عن هویته الحقيقية وتسقط عنه ورقة التوت التي ستر) صاحب الجهلة( وهنا یكشف   
بها عورته فهو یدعي ان الهجمة الشرسة التي تعرض لها شعبنا العربي االحوازي علي

ضربة( ید جالدي نظام الجمهوریة االسالمية في ایران مجرد 

؟ هل هو نظام الجمهوریة االسالمية ام.،ولم یذآر لنا اي نظام) وجهت من قبل النظام  
غيره هذا ان دل على شيء انما یدل على ارتباطه الخفي بجهات امنية مشبوهة ؟

 ان حدثا بهذه االهمية ومجزرة بهذه الوحشية تعرض لها شعبنا البد ان یقف عندها
ویبين اسبابها والعناصر التي ارتكبت هذه الجریمة بحق جماهيرنا ، واذا آان منزها من

 االرتباط باالجهزة االمنية اليس من االفضل له بدالمن رصد تحرآات الوطنيين
 االحوازیين و توجيه سهامه اليهم ، ان یكرس آتابة تقاریره عن قادة النظام وشبكات
 الحرس الثوري الممتدة طوال وعرضا على امتداد الكرة االرضية والتي تتجسس على
 المناضلين على مدار الساعة، ویدفع بها الى الحرآة الوطنية االحوازیة ؟ ولكن المثل

. یقول الكلب الوفي الیعض صاحبه ، ومن اآل في صحن السلطان سل سيفه

، باهتمام بالغ تحرآات الوطنيين)صاحب الجهلة(وجریا على عادة آتابة التقاریر یتابع  
 االحوازیين ومسائلهم الشخصية وامورهم العاطفية منذ ذهابهم الى الوطن حتى

والذي یحلوا له ان) وبعد عودة الشيوعيين الى سوریة: ( خروجهم منه حيث یقول   
آان البعض منهم طالب جامعيين واالخر اآمل دراسته) (الجهلة(یطلق عليهم اسم   

واذا آان جهلة شعبنا طالب و خریجي جامعات فما بالك -) . وبعضهم قد تزوج هناك   
وهنا البد ان یشعر شعبنا وحرآته الوطنية بالفخر واالعتزاز بأبناءها للذین -من شعبنا   

 هاجروا من وطنهم دون رغبة منهم ، وذلك نتيجة للظلم والبطش الذي مورس بحقهم ،
 و قد استفادوا من وجودهم في الخارج ، ليدخلوا الجامعات ، وليتخرجوا منها ،

 وليكونوا اناسا صالحين ، من خالل اقترانهم بزوجات ، على سنة اهللا ورسوله ولكن
اراد ان یكون صادقا في آتابة تقاریره الى اسياده فلم تسلم)الجهلة(یبدو ان صاحب 
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آما انه یزج في تقریره بأسماء احزاب و. من تقاریره حتى زوجات المهاجرین   
 منظمات وشخصيات وطنية عربية معروفة لها مواقف مشرفة من نضاالت شعبنا
 الوطنية ، بغية اعطاء تقریره نوعا من المصداقية والسؤال المطروح ما الذي یضر

 عندما یبني الوطنيين االحوازیين عالقات نضالية مع اقرانهم من المناضلين العرب من
المحيط حتى الخليج ؟

 اننا نقول لجميع المناضلين العرب و لكل حرآات التحرر ان آاتب هذا التقریر الیمثل.
 االخالقية االحوازیة التي تعلمت على الصدق واالمانة ، وان من امثال هؤالء طحالب

 تنمو بين ثنایا الحرآة الوطنية االحوازیة ، الن طبيعة المناضل ، و طبيعة العمل
 .الوطني ، تتنافى آليا وآتابة التقاریر االمنية والجاسوسية

مواصال آتابة تقریره عن الوطنيين االحوازیين حيث یذآر ان) الجهلة(یستمر صاحب  
اال انها وحسب رایه) الكرخة( هؤالء الشباب اتفقوا على اصدار نشرة ، تحت اسم 

( وهنا تبدو العقلية المتخلفة والرجعية التي یتسم بها هذا القزم ،) تحمل افكار شيوعية  
 فقد اوجد لنفسه محكمة تفتيش ، یفتش من خاللها في افكار المناضلين االحوازیين على
 طریقةحكام، القرون الوسطى ، ولو آان یمتلك دولة اوسلطة الرتكب بحق الوطنيين

االحوازیين جرائم ال تقل اهمية عن جرائم بينوشا وسوآارنو وفرانكوا واستالين وصدام
.وخلخالي وغيرهم من النازیين والفاشيين على الكرة االرضية

ولم یرجع اسباب) توقفت هذه النشرة بعد صدور تسعة اعداد منها(ثم یضيف وقد  
 التوقف لمشاآل امنية او مالية او امكانات اخرى ، ولكن ساقته نفسه المریضة الى

وبين) بين ماویين ومارآسين (وصفها على انها خالفات بين االحوازیين وقسمهم   
في حين) للخط السياسي لحزب تودة والمؤمنين بالخط السياسي لفدائيان خلق (الموالين 

 الكرخة صدرت من قبل الطالب والشباب االحوازیين في الخارج وفي ظروف في
غایة من الخطورة والصعوبة ، وابسط القراء یكشف ضحالة هذا التحليل فلوسألنا

( هل هناك فرق بين الماویين والمارآسيين ، حتى ینشب خالف بينهم ؟،)صاحب الجهلة
اآثریة -آما ان المطلع على التطورات االیدلوجية والتنظيمية لحزب التودة وفدائيان   

 یدرك انه ليس هناك اي خالف جوهري بينهما ، ویكاد ان یكون االثنين یشكالن تنظيما
 واحدا على المستوى العقائدي والتنظيمي ، ولم تسلم من سهام وتنظيرات صاحب

( اي فئة اوتنظيم احوازي دون ان یعطي للقاريء الكریم البينه على ما یدعي) الجهلة   
یدعون في برامجهم الى نشر الثقافة) الشيوعين (على سبيل المثال یقول ان   

اال انه لم یرینا نماذج) االسالميةالصحية ، والسليمة المغایرة السالم النظام االیراني   
 من هذا التبشيرالدیني الذي یبشر به وطنيوا االحواز والمغایر السالم النظام االیراني

حرصه على اسالم النظام االیراني وعلى النظام نفسه) الجهلة ( وهنا یظهر صاحب 
... 

وآيف ال وتقریر یبلغ حجمه اآثر من اربعة صفحات ، ليس فيه مایكشف ممارسات
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النظام االیراني وتعدیاته على الحریات العامة ، والفردیة وتنكيله المستمر بأبناء شعبنا ،
 ومحاوالته المستمرة من اجل تغير بنيته السكانية من خالل مصادرة اراضيه، ومكرس
 من الفه الى یاءه ضد مناضلي الشعب العربي االحوازي ، وضد رموزه الوطنية وهل

یندرج تحت عنوان ، مقالة سياسية ام تقریر) احواریوین جهلة( ماقام به صاحب   
 استخبارتي ؟ وهل مثل هذه االعمال تخدم القضية االحوازیة ام تضرها؟ وهل تنطوي

تحت عنوان المقاالت الوطنية ، ام مقاالت الخيانةالوطنية ؟

 وحول ظاهرة لجؤ المواطنين االحوازیين الى الغرب ، یعطي صاحب التقریر ، تحليال
 رائعا یبعد الشبه عن جرائم النظام االسالمي في ایران بحق جماهير شعبنا حيث یرى

ولم) انهيار االتحاد السوفيتي ( ان لجؤ الوطنيين الحوازیين الى الغرب جاء نتيجة   
او غيرهم من) الشيوعيين(یكلف نفسه البحث عن السبب الحقيقي الكامن وراء هجرة   

 الوطنيين االحوازیين الى الغرب ، ثم اذاآانت هذه الهجرة غير محببة آما یدعي آاتب
الى الهرولة الى طلب اللجوء الى البلدان) الجهلة (التقریر فما الذي دفع صاحب   

. الغربية

زاخر باالخطاء الفكریة) احوازیين جهلة ( رغم ان التقریر الذي دبجته انامل صاحب   
تضحك( واالغالط النحویة واالمالئية اال انه یعتقد ان آتابات المناضلين االحوازیين   

وفي نقده هذا لالحوازیين یصدق عليه قول الشاعر) العالم والجاهل  :

فلم اشتد -وآم علمته ضرب الرمایة  -فلما نظم قافية هجاني  -وآم علمته نظم القوافي   
ساعده رماني

وفي حالة من الهستریا الوطنيين االحوازیين بشقيقهم) الجهلة ( ویعير صاحب   
اما فيدل آاسترو والذي سماه) دولة عظمى نزعت جلبابها (التي حسب زعمه )الصين )

ویبدو لي ان آاستروا قد استفاد من) فهو في طریقه الى نزع جلده ( عميد الشيوعيين   
فهو خبير في التلون ونزع الجلد ، وفي الختام یدعو صاحب) الجهلة( تجارب صاحب  

خلع الجلباب الممزق وارتداء( ، و دون تميز االحوازیين الى )احوازیون جهلة (تقریر 
( ثياب الطهر والفضيلة

التي یطلب من) ثياب الطهر والفضيلة( نوعية) الجهله(ولكنه لم یبين لنا صاحب   
االحوازیين ارتدائها هل هي الثياب االفغانية المرافقة للعمة التي فضلها لبسها اسامة ابن
 الدن والمجاهدون العرب االفغان على الثياب العربية والكوفية والعقال العربي ام انها

؟. العباءة و الجبة والعمامة االیرانية تحدیدا 

التوقيع المواطن االحوازي

آمال ضياء الخاقاني
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