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 وصلتني معلومات تقول أن هناك شخص فارسي يتكلم العربية بطالقة لسبب وجوده فترة طويلة في إحدى 
 السبل للحصول على اللجوء السياسي توجه إلى احد هالدول العربية ذهب إلى الغرب و عندما ضاقت ب

وقد استقبله مسئول . ا العون و التأييد لمساعدته في الحصول على  ذلكالتنظيمات السياسية االحوازيه طالب
ذلك التنظيم السياسي في بيته و قام بإكرامه حسب  تملي عليه أخالقه و عاداته العربية األصيلة ومن 
ثم أعطاه تأييد على انه عربي احوازي مناضل وكان من أعضاء ذلك التنظيم في الداخل و اآلن 

و بعدها  ودع المسئول السياسي الكبير ضيفه .من قبل سلطات النظام اإليراني مضطهد و مطارد 
الفارسي المستعرب بحرارة و لم ينسى أن يوصيه  بدفع اشتراك العضوية كل شهر فأجاب األخر 

  .و هو سوف يفعل ذلك حتى حصوله على اللجوء السياسي باسم القضية االحوازيه , سأدفع بكل تأكيد 
أطمئنكم على أن هذا الشخص الفارسي ليس جاسوسا و ال عميال بل هو أيضا ضحية أوال أريد أن 

و لكن السؤال الذي يطرح هنا و هو إذا كان هذا الشخص العادي  قد استطاع . النظام اإليراني الفاشي 
 اإليراني م بالنظاكأن يخترق تنظيم سياسي احوازي فما بالبحتة شخصية مجهوده الفردي و لمصلحة ب

  .الهائلة ؟إمكانياته االستخباراتيه ب صاح
 " سأل عن أصله و فصلها" يقال يتقدم شخص لخطبة فتاة عربية احوازية لقد جرت العادة انه حينما 

العدو و الحالة هنا تنظيم سياسي احوازي يريد أن يحارب هذا فيما يتعلق بحالة زواج أذن ما بالك 
ن هذا الشخص والتدقيق في هويته واصله و فصله ويحرر شعبه  آال يستوجب ذلك أوال التأكد م

  .للتعرف عليه حسب ما تقتضيه أصول العمل التنظيمي وضروريات المصلحة العامة 
 شخص عربي أيمن ايجابيات العشائرية في االحواز هي انك تستطيع أن تتعرف على علما إن 

لكن مع األسف الشديد و , احوازي  معرفة كاملة بمجرد السؤال عن أصله و فصله و عشيرته 
 عندما استقبل الفارسي األحوازيالمسئول السياسي الكبير لم يستخدم هذه الميزة الموجودة في المجتمع 

  .ومنحه شرف العضوية في تنظيمه مقابل االشتراك الشهري المستعرب 
إن الشخص الذي يريد االنتماء إلى تنظيم سياسي يجب عليه المرور و من المتعارف عليه أيضا 

بعد ذلك يتم ضمه صديق للتنظيم لفترة من الزمن ثم مرحلة بالنصير أو الهي أوال معينة بمراحل 
رسميا و يتدرج في صفوف التنظيم حسب إمكانياته العلمية و العملية حتى في النهاية يصبح عضو 

هناك أشخاص من اليوم من ذلك فعض التنظيمات السياسية االحوازيه بالعكس و لكن عندنا في ب.قيادي 
  .ةلك مسئولين عن العالقات الفوالنيصبحون أعضاء قياديين و أكثر من ذ يماألول النتمائه

أرى من الواجب  أن نكون  اهتمام لحقوق اإلنسان أيقمعي ال يعير عدو لكون معركتنا مع لذا و 
 و نزيد من الوعي عند الناشطين السياسيين األحوازيين حتى ال نعطي نيةمل األحذرين و واعين للمسائ

كما إننا بهذه الطريقة أيضا سوف نزرع الطمأنينة في فرصة للنظام اإليراني من اختراق صفوفنا 
 الذين مازال الكثير منهم يتخوف من االنضمام للحركات النضالية األحوازية خشية األحوازييننفوس 
   .اقها من اختر

  و أحاديثو ما يدور فيها من حوار) ك البال تا( األحوازيين في غرف احذر إخواني كما أود أن 
يمكن للنظام االستفادة منها على سبيل المثال عندما نتكلم عن الخالفات بين األحوازيين أو المؤتمرات 

 ال يمكن لي درجها كثيرة التي سوف تعقد لمعالجة القضايا االحوازيه المصيرية علنا و هناك أشياء
ليس كل ما يعرف يقال و ليس لسياسية و االجتماعية فام بأخذ الحذر في اجتماعاتكم اآلن كما أوصيك

على لذا . الخ ....مناضل و شريف نحن شعب منه النزيه و الخائن و الجاسوس هو كل احوازي 
صل و الفصل يعني القبيلة و لو في تنظيماتنا السياسية التعرف جيدا على المنتسبين لها من خالل األ

الفترة األخيرة بعض األحوازيين ممن يدعون االبتعاد عن القبلية عندما تسألهم عن أصولهم يجيبون 
 إلى القبلية  و لكن أقول نبتعد عن سيئاتها و وو أنا أيضا ال أدع, حوازيين فقط ا على أنهم  ءباستهزا

 احوازي معرفة جيدة أييس و الخونة يعني لو تعرفنا على نستفيد من إيجابياتها للتعرف على الجواس



من خالل عشيرته يمكن لنا أن نتعرف على ماضيه و ارتباطاته الحالية و هكذا يمكن لنا تشكيل  
      .تنظيمات قوية خالية من العمالء
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