
 1

 االعتقاالت في عربستان و في صفوف : " تطّورات الموقف الراهن
 "                   حزب الوفاق االسالمي                            

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      تــقــيـيــم                                

  

 العربستاني الى بروز نامجتمعي العربي و االسالمي الحضاري في  القوم: أّدى نضوج الفكر السياسي 

معرفة ل أبناء شعبنا التوقف عندها،ين الوطنيين المخلصين من واهر سياسية ینبغي على آل المتابعظ

 .توضيح سبل المستقبلوالراهن 

 على تماعي على الوضع العربستاني آله،ال في مجتمعنا ببروز ظرف سياسي و إجتمّيز الحلقد 

د دماء جدیدة في هيكله  بصعو الوفاق االسالمي حزب تمّيزت بها صفوف  التي الخصوص خالل المرحلة

ل یتمّيز  العمود الفقري في بنيانه الذي نتطّلع من خالله الى مستقب فيه الشاّبات و الشّبان ،ت تبّوأالتنظيمي ،

 . العربي الموّحد  المدنيبالبروز المجتمعي

 فثقافتنا ثقافة اغم و الرؤیة الحضاریة االسالمية،ات هذا المجتمع تتنال شك أن مضمون قناعات و تطلع

ية و  و تطّلعنا یسعى الى وصول مجتمعنا و بلورته عربا مسلمين یدیرون حياتهم اليوممية ،عربية اسال

،  في الزمن الراهنانية القائمة، ال یعني ذلك االنفصال عن الدولة االیربي خاص ،السياسية من موقع عر

ل ذاته و ألن ذلك یعني إنقطاع سلسلة التطّور التي یسعى نحوها مجتمعنا األحوازي من أجل البناء في سبي

                                                                                           .على وفق مصلحته الوطنية
 )فقضيتنا بحاجة الى تراُآم تاریخي و تطّوْر تدریجي طویل األمد (          

بعض الظواهر اإلجتماعية و لمتبّصرة و مدققة , فكریة واعية : في الوقت نفسه ال بد من مالحظة 

على مستوى األعضاء و , ية السياسية التي حصلت وسط أبناء الشعب العربي الذي بينته التجربة الحزب

تنظيمي الذي یشتد الى رؤیة غياب الفكر السياسي ال:  لعل من أبرز سمات هذه الظواهر  ....العضوات

 بل ليمتد غيابه  یكن هذا الغياب نبتا شيطانيا نما على قارعة المفاجآت ، ولمموحدة لمجتمعنا العربستاني ،

ا أمر طبيعي ناجم عن تداخل الوالءات و إّدعاء البعض  و هذعربستان لمدة إستغرقت عّدة عقود ،في 

و الجزء هو المجتمع العربي في ,  في ایران القوميات و األدیان: الكل هو.  و تغييب الجزء لتمثيل الُكل

 التكویني البشري محتوىال العرب سنام هذه األمة و  أنفالثقافة القرآنية و االسالمية تحض على. ایران 

  .ا موقع300 و ليس غریبا حين أتى في القرآن ذآر العرب الآثر من له األولى ،للدین في مراح

  و 2003الماضي لعام ) فبرایر( النتائج التي أفرزتها تجربة اإلنتخابات البلدیة األخيرة في شهر شباط 

ت مفاجأة ع االجتماعي آان الواقا على أرض الموّحد القومي العربي العربستانيالسياسيالتي أثبتت الوجود

العرب ممن فقدوا الثقة في ذاتهم  ألبناء  وبصورة خاصة المتعصبون الفرسللجميع ، الكل االیراني

 عملوا من موقع  ، الرأي االخر، أل نهم اإلسالميولكن آان لقيادة حزب الوفاق. السياسية على حٍد سواء 
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المجتمع یتحرك بقدر ما تكون وا أن  و قّدرص للشعب العربي و لقواه الوطنية في عربستان ،االخال

 ) .المستقبل , مفهوم , فكرة (  . الطليعة واعية للظرف و الذات و المستقبل

 آان  هو الذي في آل عربستانل الوضع عليهوالوعي االستباقي ـ إن جاز لنا التعبير ـ لما ینبغي أن یؤ

في رؤیة و سلوك المجتمع العربي المستقبل مرهون .  و رؤیة هذه الطليعة یحّرك قناعات قيادات الحزب ،

 بعيدا عن الحسابات المصلحية التجاریة المرتبطة بهذه الجهه او تلك ن وجهة نظر هذا التكوین القيادي ،م

داقية ممارساتها على أرض  إخالص هذه الطليعة و تلّمس مصلعربي في عربستان أدرك ،الشعب ا. 

ين من خارج هذه الظاهرة  للدرجة التي حّيرت المراقبواضح ،الواقع ، فمنحها التأیيد الكّلي الحازم ، و ال

 .القومية

  )ا آبيرا نسبيا تأیيده آانولكن, %  100ال نقصد التأیيد (                          

تفرض علينا التدقيق   التحریضي الذي تجّلت بنتائج السياسي الفعلدعمت خطالتي الظاهرة االنتخابية 

 و ال یمكن لهذه االراده ان  المستقبل الذي نریده و نتطلع له،اهادفين الى إستشرافمضمونه  وبمضامينها

بمعنى آخر ینبغي لنا . تكون بعيدة عن الواقع السياسي الملموس في ایران اليوم عامة وفي عربستان خاصة

 ـ:مناقشة الســؤال التالي 

 ؟؟؟ ما هي الطفرة النوعية التي شّكلتها االنتخابات #

و آيف , بحث الدؤوب عما وصلت اليه نتائج هذه االنتخابات ؟؟؟ و ما شّكلته من مغزى من ناحية و ال# 

حزب تجاه النتائج التي حققها , او األصولية االسالمية , تصّرفت السلطة الفارسية التي إّدعت الدیمقراطية

 ر عنها المجتمع العربي آّله في عربستان؟؟؟ّبالوفاق االسالمي او باألحرى ع

م الحضارة االسالمية  في عربستان التي تتخذ من مفاهي الوطنيةفي البدایة ینبغي علينا القول ان الحرآة

 ارتكازا الى االیمان بهذه المفاهيم  ، لغایة اآلنالى نتائج جيده قد توصلت ناظما فكریا لقناعاتهم السياسية،

 وهو ما مّيز مجتمعنا األحوازي في  الكلمه النظریة و الموقف العملي في  :تها بمصداقيةاو ممارس

 نتماءات القومية، من حيث تعّدد اإل  في ایران آّلها ،ممارساته العملية مع بقية الوضع االجتماعي القومي

 تستند الى حرآة آوادر فكریة ناضجة للظرف المحلي  ــ آما برهنت عليها الوقائع ــألن هذه الحرآة

 وآونها ایضا تدرك بصورة ملموسة ان قوة فكرها  و بالتالي العالمي ،ي و االقليميالعربستاني و االیران

 ة األمكانيات المادیة المتوّفرة ، بالرغم من ندرة او قلاليومية، هي الترس الذي یحّرك عجلة ممارساتها

 .  لهذا السبب او ذاك

ت عليه تلك الكوادر آان من المفروض ان یّتسق مجال عمل الكوادر مع اإلمكانيات المتاحة و هو ما دأب

عيا شامال بأن سير الحزب على أرضية وعوا و الحزب ـ  إذ أنهم ـ قيادةساتها اليومية ،في ممار الناضجة

صلبة من الناحية الفكریة و السياسية هي الخطوة العملية التي تستند اليها الخطوات التطوریة و التقدمية 

 .ان لذاته العربية الالحقة من أجل تكوین المجتمع العربي في عربست
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راآماتها ستؤدي الى  راهنا لكن ت ربما لم نَرهاّرة أآبر في المطاف األخير،ذاذ ستكون لها نتائج عملية متج

ر الواعي ستكون نتائجه  ان السير السریع و غي. تغيير على مستوى الذات القومية.تغيير نوعي و ملموس 

 .  عمل یتسم بعدم الوعي و العفویةوخيمة على اي

لذلك تبدى للبعض .   ستقودنا الى نتائج سلبية و خطيرة حتما) المسيرة و التفكير و الرؤیة (إن العفویه في

 سياسيا و اجتماعيا و التي مثلها الفوز ي الواعي ، او الطفرة االنتخابية النوعية ،هذا االنجاز السياس

 في عموم   المحلي انتخابات المجلس فوز العرب في أّن  اي،ألبناء شعبنا العربي األحوازي الساحق 

 م 1925بدا منذ العام  آبيرة من حيث التوجه و التكوین ، وهو ما لم یحدث أمعية نقله مجت شّكلعربستان

 حين تهاوى الحكم العربي الذي آان یقوده الرمز المعنوي ألبناء  لشعبنا،الذي شّكل نكبة قومية آبرى

 عن طریق الذي آان یقوده رضا شاه البهلوي ،محتل الفارسي عربستان الشيخ خزعل الكعبي على ید ال

لم  2003 )فبرایر ( ط ا و منذ ذلك التاریخ و الى شب و تقاعس العنصر القيادي العربي ،الغدر و الخيانه

ذا التطّور المهم بعين األعتبار ، خذ هیحدث مثل هذا التطّور النوعي ، لذلك ینبغي على آل المخلصين ، أ

ة السياسية  بغية ایصال هذه العمليالفتي ،حول هذا اإلنجاز و بذل الجهود الكتابية هذاالمسار ،و مواصلة 

 . موّحد   عربي  مدني ،نحو مجتمع  بهدف السيرالى نتائجها المطلوبة،

ال شك أن هذه االنتخابات و ما أفرزته من تصّورات و مفاهيم و تبلور قد ترآت آثارها على السلطة 

 لم یتوقع الفرس استجابه أبناء الشعب العربي في قرار الدولة االسالمية االیرانية،تحكمة بالفارسية الم

على مستوى الفكر و السلوك ، من هنا نبعت  المّتسمة بالمصداقية عربستان لتجربة طليعتهم المخلصة ،

للقضاء على  ، و من هنا آانت ردود فعلهم المتغطرسة و توسلهم باألجهزة األمنيةمرارتهم السياسية،

وا الى  على رأس جدول أعمالهم و لجؤ و النفسي فوضعوا فقرة القمع الجسديظاهرة سياسية طليعية ،

 الفرس الكشف ـ آما یعتقد السادهبغية ،مالحقات التي طالت مناضلي شعبنا العربي ال السجون و التعذیب و

و القمع لم تؤّآد لهم غير  یب و السجنذولكن التع. مع الخارج ) لمشبوهه ا( ـ عن الصالت غير المعروفه

 فأضطروا  وآرامتهم العربية،على اإلخالص ألمتهم و شعبهم و قيمهم أن المخلصين آان تفكيرهم ینطوي

نحن  ( .الى اطالق صراح المناضلين بعد تأآدهم أنهم ليسوا مرتزقة و ال یستمدون تعليماتهم من الخارج 

أّدت الى ذلك اإلعتقال ،ولكن نرجئ الحدیث عنها الى زمنٍ  الحق نعلم عن بعض األسباب المباشرة التي 

 )، و مقایسة تقييمية أخرى 

 أثبتت بأن العرب قادرون أن ةامام آل المخلصين العربستانيين ،إن التجربة االنتخابية العملية الماثل

طموحاتهم ، و یطوروا أقلموا مع الظرف السياسي الراهن وإن آان ال یتالئم مع احالمهم ، و ینسجم مع یت

 وقادرة على سية التي شهدتها و تشهدها ایران،مع تطّور األحداث و التطورات السيا:  بالتالي مواقفهم ،

.  یّتسم بالوضوح و الصراحة و االخالص و االبعاد العملية اج خطاب قومي عربي حضاري اسالمي ،انت

  العربستاني المجتمعن آلها بشكل عام و داخل و أنه سيتطّور حتما في ما اذا فسح له المجال في ایرا
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 اذا ما أحس المجموع الوطني االحوازيد آبيرا ونوعيا و شامال  خاصة ان هذا التطور سيّعبشكل خاص ،

 .مته الحرآية و مصداقيته السياسيةبخصوصيته القومية و استقالليته الفكریة و دیمو

صدمة للجانب :  صدمة للحس الفارسي العنصري لعرب ،تخابات التي فاز بها اشكلت نتائج هذه االنلقد 

 لذا أخذوا یخططون بسریة و ية القيادیة و األمنية في ایران ،الشوفيني المستحوذ على األمور السياس

 العربي بهدف ایجاد اجمة عن ممارسة هذا التيار الوطنيیربطون أمور التحرآات السياسية و الفكریة الن

 فهم  خارجي ، ولكنهم یعتبرون أساسها ینطلق من بعٍدطبيعية من وجهة نظرنا ،على أسئلة أجوبة عملية 

طرحها على نفسه  األمينة التي  و هو ما تبّدى باألسئلةنطالقا من عقليٍة تآمریٍة مریضة ،یفّسرون األمور إ

 ي الفرس ام األمور من أیدي منّظرو آمون الخلل في انفالت زم يل أسباب الفشل و مسببات الخيبة ،لتعل

 تجّردها ومية بروحٍ  اسالمية، و بالتاليالذین حاولوا التالعب بعواطف العرب عبر دغدغة مشاعرهم الق

 مضجع أبطال لقد أقّض. من أنتمائها التاریخي و البعد الثقافي للدین العربي االسالمي في أبعاده الحضاریة

 العملية على مستوى التحرك العربي و نتائجه أبعاد هذا ية الفارسية و مسؤوليهم األمنيينالرؤیة القوم

و ان !!! فراغ آما تصّوروا و لم ینتج عن األوضاع الداخلية  أن تلك النتائج لم تأِت من فرأوا,األنتخابات 

تصّوروه هو الدعم المتدّفق على المجتمع العربستاني و قيادة حزبه الوفاق االسالمي من قوى آل ما 

 .االسالمية خارجية تستهدف الجمهوریة 

آون الشباب األحوازي یعيش بين ظهراني مجتمعه فلم یسافر ,  و الظنون باطله قطعا هذه األقوالإّن

 و لم یراهن ، و لم یرّدد أقاویل الدعایة الخارجية النقدي ، و المال المادیةللخارج و لم یجتمع بذوي الوفرة

 آان إعتمادهم على ذاتهم، لممارسة و الفكر و بل دعوا من موقع اناء عربستان على أي منقٍذ خارجي ،أب

یراني بمختلف قومياته بشكل  لصالح بناء المجتمع االةم الموقف السياسي للدولة االیراني ترسيو العمل على

ینطلقون منه في دعوتهم الذي هو رأس مالهم الوحيد الذي وآان اعتمادهم على المجتمع العربستاني  , ٍ عام

 و مستقبله السياسي على وجه وما یهمهم هو مستقبله فقط ،. ازي لمجتمع العربي األحو إلبراز االسياسية ،

 .الخصوص 

إن هدف النظرة الشوفينية و تصّرفاتها بالتأآيد تنوي فرض حصار سياسي لئيم على المجتمع العربي في 

دف تقدیم تنازالت به  ،ال سيما قيادة حزب الوفاق االسالمي: عربستان آّله و محاصرة طالئعه السياسية

 همم العناصر الطليعية و تفریغ ف معنویات شعبنا السياسية ، وتحطيمتؤدي في النهایة إلضعا , للسلطة

 اوضتهم على نيل تنازالت جدیدة و قبل مفرؤیة المستقبل السياسي لمجتمعهم ،طموحات المنتخبين من 

فبرایر ( الرئاسية القادمة التي ستجري في شباط حول تلك القضایا السياسية القادمه و التي منها األنتخابات 

  هو الذي ینطلق في تصّرفاته تلك و ینشط في إطارها، و ال شك أن التيار الدیني المتعّصب، م 2004) 

و "  لتعارفوا إّنا خلقناآم شعوبا و قبائل :" مناقضا ما جاء بالقرآن الكریم حول تعارف الشعوب و القبائل 

سية  و غير ذلك من قضایا سيا لكل الناس ،رتها الرؤیة الدینية الحضاریة االسالميةنيل الحقوق التي وّف

 .ت بعض القوى المهيمنه في الدولة ولكنها مدرآة عبرتصّرفاأخرى قد تكون غير معروفة لنا،
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  ) نقول ذلك على سبيل التوّقع و الحدس قبل التأّآد منها آمعلومات ووقائع(                

 

ستحواذ على مستقبل الفكر يط الضوء على تلك الممارسات الفاشية التي تتصّور عبرها انها تقدر لإلو لتسل

 م من مطاردٍة 2003) یونيو ( یوم األحد الموافق األول من حزیران  ما قامت به السلطة الفارسية لشعبنا ،

 . العربية المخلصة لمجتمعنالكل العناصر الطليعية

مجتمعنا الهادفة الى إرهاب , يوم هو خطوة نوعية أخرى في تصّرفاتها الرعناء ما شهدته ظهيرة ذلك ال

 عضو اللجنة المرآزیة  عدد آبير من مناضلي  شعبنا العربي ،منهم العربستاني الذي تمّثل بالقبض على

به  في المكتبه التي تؤّدي خدمات لمجموع الطل ، األخ المناضل آاظــم مـجــّدم االسالميلحزب الوفاق

 .العرب األحوازیين التي تجاور آلّية الطب في مدینة األحواز 

 إضافة الى مصادرة الكتب التي آل أجهزة الحاسوب من المكتبه ، , لقد صادرت تلك األجهزة األمنية

آبست أشرطة الفيدیو  آما الحرص ،تسهم في نشر الوعي و الثقافة و األخالق و االستقامة و الصدق و 

 و هي ممارسات ي تؤّرخ هذه الظواهر ،الالتب  واألجتماعية العربستانية   الظواهرضالتي توّثق بع

 ریخي التا سواء آانت سلبية وفق المنظورحّضرة على اإلحتفاظ بنماذج منها ،تحرص آل المجتمعات المت

 . مظهرا أجتماعيا عاما او اإلیجابي وفق روحية الحاضر الذي نتطّلع الى تكوینه

قراص المدمجة المعروفة بال األالى موجودات المكتبة من  ي أجهزة األمن السيئة الصيتلقد أمتّدت أید

 و التي آانت تحمل صورا خاصة عن المظاهر التي تخدم طلبة  الخاصة بأجهزة الكومبيوتر ،)سي دي(

 .ت االیضاحية لخدمة مستقبلهم الدراسي او العمليا  سواء آانت تحتوي البرامج،آلية الطب

إلنتهاء من مهمتهم األمنية السيئة التي أرعبوا آل من شاهد تلك الحادثة ذهب فوُجُ  آخر من تلك و بعد ا

 المليئة بالكتب و الكّراسات و لى غرفته الخاصة ،ا   بيت المناضل آاظم و دخلوا بالقوةالسلطات الى

ا عن ممارسات اللهو بعيددة من وقته  الخاصة بمثقٍف عربيٍ  یرى االستفااألوراق و الصحف و المجالت

إن إتسام تصّرفات هذا الفوج بالهمجية و الالمنطقية قد .  و الممارسات الالمجدیة و اللعب غيرالبریئين  ،

 إذ أن إبنهم ، من هذا السلوك الطائشرون أفواههمغو جعلهم یف, اضل و زوجته و أهله أرعب طفلة المن

، و یعمل ضمن إطار الدستور االیراني ّیه في نضاله و ال یّتبع طرق سریمارس دوره على الضوء و العلن

 . و له وجهة نظر واضحه للتطورات ،المسموح به 

 الخاصه به،) سي دي ( اص المدمجة رطة الفيدیو و األقردرتهم لجهاز الكمبيوتر الخاص و أش مصاّنإ

عدم اإللتزام بأیة  و المّتسمه بالعدوانية و اإلرهاب ،ت سمات هذه الجهاتتشّكلت عنوانا متوحشا أثب

و بأیة شرعية دولية ضمن قراراتها التي وقعت , ية وطنية ایرانية ، و شرعية حضاریة اسالميةشرع

األمرالسياسيون الحاآمون  عن آل القيم المضيئة التي ینطق بها أولي  واضح وفي ذلك إبتعادعليها ایران ،

  .في السلطة
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م وهو الشاب ي التهمة التي الصقوها باألستاذ آاظم مجدماه: إن السؤال الذي ینبغي التوقف عنده هو 

  و الذي سبق له أن دخل السجن االیراني في یفاعته المبكرة ؟؟یب،يد و القرالمثالي المعروف للبع

 ینبغي لنا التساؤل حول أسباب  و فوق هذا و ذاك ،ا الجهاز بهذا العمل القمعي ؟؟ و لماذا یقوم أعضاء هذ

 و المناضل  محمد نواصري ، األخ المناضل: ية التي طالت األخوة اآلخرین مثل اإلعتقاالت السياس

 مطاردة آخرین من مقر عملهم الذین تمّكنوا من  المناضل علي جلداوي و و باسم حّمادي ،الشاعر

  . التواري عن األنظار للحظة هذه ؟؟؟

رة السعودیة و التعاون مع أجهزتها جيدا بان قضية السفاإن المتتبع لظروف اإلعتقال و المطاردة یعرف 

  السياسيةو اللعبه, حاول نشرها بعض مسؤولي األمن االیرانيين , األمنية آان مجرد ذریعة أمنيه 

 . لعبة مفضوحة أتت بنتائجها العكسية عليهم االیرانية ،

 فأوحوا ریض، بأحداث نجمت عن تفكيرهم الملقد حاولت السلطة األمنية في ایران ربط األحداث الظاهرة

من المملكة العربية السعودیة على وجه  و ، بوجود تمویل من خارج ایران ،لمن في قلوبهم شٍك و غرض

 .التحدید 

فال تمویل .  عن آل الوطنيين المخلصين  تغييب الحقائق السياسية الملموسةإن هذه اإلشاعات لن تستطيع

 و لن یلتزم رؤیتنا القومية للقضية العربية االحوازیة،خارجي وال دعمُُُ  , یأتي الى حزب الوفاق االسالمي 

ي تعّبر عنها بعض  التدوده حبالها بالتبعية األمریكية، فكریا و سياسيا،من تلك األنظمة المشاّي نظامٍ  

 لشهدت قضيتنا األحوازیة نشاطا إعالميا آبيرا في الكثير النظم العربية، و لو آان األمر على غير ذلك ،

 .بية يات العرمن الفضائ

عایة د األحوازیين الساعين لوطنهم باإلخالص و االستقامه في موقع ال و الكّتابفأین موقع المفكرین

 األجنبية ؟؟؟؟

 
تمين بالشأن  بصدد مواقف و آراء بعض الكتاب و المهمن إبداء بعض المالحظات العملية،  ایضاو البد

تنطلق من عدم إدراك ما اذا آانت مواقفهم العملية  و یتعّلق ذلك بالتساؤل عاألحوازي في الخارج ،

و األیرانية التي تتعّلق بالرؤیة الوطنية ) المتعلقة بالقطبية المتفرده االمریكية ( الظروف العالمية و 

 .الخاصة في لحظة العدوان الخارجي 

 أبدوا خلطا قبل بعض األخوة األحوازیين الذینمن  نتطّرق الى ذلك على ضوء ما ُآتب بهذا الخصوص

 في إطارذلك الى اننا لم م و نود أن نطمئنه  في صفوف الحزبواضحا في تحاليلهم حول األعتقاالت

 فلم نستغل خدم الوالیات المتحدة االمریكية،نمارس خلطا متعمدا تجاه المهمات القومية و الوطنية بما ی

 وآان بمقدورنا ذلك اال اننا  االیرانية ،لدولةالظرف العالمي الذي یرید عبره االمریكيون الترویج له ضد ا

 رغم ن بالعنصر األجنبي  لنصرة قضيتنا العربية،فلم نستع,آثرنا المصلحة الوطنية على القضية القومية 
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 و راحت تضرب على القوى الوطنية العربستانية طالقا،هذا الجانب إأن السلطة األمنية الفارسية لم تراعِ  

 .ى رؤوس الوطنيين األحوازیين بجموع قبضتها األمنية عل

 و تمّســكنا نا على جرح األلم القومي العربي ،ة االیرانية و عّضي إنسحبنا امام الهجوم الشرس للسلطلقد

و محمد  و لم ننصر المناضل آاظم مجدم  النزیهتين تجاه المعرآة الكلية،بالمبادئ الوطنية و القومية

 فأمریكا في الوقت الراهن هي سبب البالء ليس في  ،"قيعـدو عـدوي صدی"نواصري على على أرضية 

 نأمل أن  یمثـّل تجربة واضحة و ملموسة، الشقيق وما جرى في العراقیران وحدها و إنما في آل العالم ،ا

 ليس فعلها نابع عن ایمان  فاالدارة االمریكية المتصهينة،.یستفيد منها المناضلون في آل مكان و زمان 

 . فهي تبحث عن مصالحها أوال و أخيرا  الدیمقراطية و إن أّدعت ذلك ،ومطلق بالحریة 

لتي تنغرس آباره في أرض  و االقتصادیة و االجتماعية الراهنه ،و النفط الذي هو عصب الحياة االیرانية ا

 لم یدفعنا للوقوع في شباك الغرام األمریكي ألننا ندرك بأنها عندما تستحوذ عليه ال تضع عربستان ،

يعة للسلطة األمنية الفظتجاوزات ال لم نقف ایضا مكتوفي األیدي أمام  آذلك ولكنناموحنا أمام عيونها ،ط

 . و جهازها األمني المسعور الفارسية

 علمي و عملي ،) بشكلٍ  حِذر( تعسفية الفارسية لاهجر المخلصون على فضح الممارسات لقد أقدم أبناء الم

نعني , بقضایا حقوق االنسان ياسية إعالمية وصلت ألولي األمر المهتمين  و أّطرنا خطواتها ببيانات س،

دموع المدراره على مأساة  لذرف ال نلجأ ألجهزة الدعایة و االعالم ، لمبها ، منظمة حقوق االنسان ،

وق  و انما قمنا بشكلٍ  منظمٍ  و باالشتراك مع األخوة في منظمة حقواقعنا ، و الظلم الذي لحق بكوادرنا ،

 التنسيق و بالتالي زّودنا المنظمات المعنية بحقوق االنسان بمعلومات تفصيلية نسان األحوازیة  عبراال

 و من ثّم فإن الصحف المحلية في األحواز تاریخهم و مواقفهم و إنتماءاتهم ،, حول المعتقلين األحوازیين 

 و لم َتُقْم بأیة محاولة ضوضائية لفضح ا،طّرق الى موضوع اإلعتقاالت بتات لم تتالناطقة بالفارسية طبعا،

 . على ضوء ما یّدعيه االعالم الفارسي الممارسة الخاطئة جملة و تفصيال ،التصّرفات و التطّرق الى هذه 

لقد تمادت السلطات اإلستخباراتية الفارسية بسلوآها المشين تجاه الصبرالواعي الذي یؤّدي لإلعتصام من 

 خاصةً  بعد الوطن و الشعوب ،) ایران ( ستهدف  رؤیة العدو االمریكي الذي یاالنزالق بخطر الوقوع في

 :إعتقال األخ المناضل الصحفي  

 ربي في صحيفة الشـورا األسبوعية ، والتي تصدر في األحواز،مدیر تحریر القسم الع : )علي ساعدي(

ممن آانوا یتصلون به خاصةً   ن المتحدثين عن القضية االحوازیة،فوضعوا أمامه تسجيل صوتي للعدید م

  بلغٍةي لألحوازیين الوطنيين المخلصين، مطالبين وضعهم في صورة مجریات الوضع السياسفي البيت ،

 ال تبحث عن الضجيج الدعائي و ال تطلب بناء أمجاد على حساب الحقيقة سياسيٍة قویمة هادئه و رصينه،

 تبحث عن الحقيقة الوطنية المجردة ،بل یين ألحوازو الواقع و ال تحاول أستثمار تضحيات المناضلين ا

 .بغية خدمة القضية الوطنية العادلة
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 تلك اإلتصاالت مع المناضل الساعدي و تصّرفات العدید من المناضلين المعتقلين لم تكن تمّثل تهدیدا إّن

رس االیرانيون من للدولة االیرانية على أي صعيٍد آان و لم تشّكل تصّرفا ملموسا یتمّكن األمنيون الف

قاالت في صفوف  أن ال یكتب وال یذآر شئ عن اإلعتإتخاذه مبررا إلعتقالهم ، لقد طلبوا منه في الختام ،

. ن االمر سينتهي خالل أیامٍ  قليلة  له، أ ساعة24ن أعتقال دام األحوازیين مؤخرا ، النهم أوضحوا م

 و آافة المناضلين مساندي حزب الوفاقل  ن تطاولكنهم أدرآوا فوق ذلك أن یدهم الشریرة و القامعه ل

 . في الخارج الوطنيين

 أبدوا  الوفاق االسالميحزب أبناء شعبنا و الحرآة الوطنية بكوادرها و منهم آوادر و الملفت للنظر أن

هود في الوالء لالخوة المعتقلين وعيا سياسيا غير مسبوق في الممارسات السياسية و نضجا فكریا غير مع

 في الداخل و الخارج هو ناضل في سبيل مجتمع عربي أحوازي ،لمهم بالنسبة للمجموع الوطني الم ا،

 ال مصلحة القضية الوطنية األحوازیة، وليس غير ذلك ابدا ، ال تلميعا للذات ، و ال فضحا للخصوم ،

ها سّكان القوميات  وال ثقب سفينة الدولة االیرانية التي تضّم فوقسمينا شخصيا للمقيمين في الخارج ،ت

ولن یعصم المجموع هّدد و یهّدد الجميع ، ألن خطر الشيطان األآبر یت. المختلفة المكونين للدولة االیرانية

 .الوطني سوى الممارسة العادلة تجاه الشعوب و القوميات التي تكّون بمجموعها الدولة االیرانية 

 

 

 إغراقها في محيط الرؤیة األمریكية التي ترید ان السلطة الفارسية هي التي تحاول ثقب السفينة و

عربا و غير عرب , و الوعي السياسي الكلي هو الذي ینجي المجموع االیراني , االستحواذ على ایران 

 .من المخاطر المحدقة بالمستقبل 

 

 "و اهللا مـــن وراء القـــــصــــد  "                                              

 

 

 :مالحظات                                      
 

 سياسية  فلم نصدر بيانات حاق الضرر بالمناضلين المعتقلين ،ـــ لقد قّررنا عدم إبداء وسائل تؤّدي الى إل

ليس  شاجبة و لم ندُع أحدا للخروج الى الشوارع  لمناهضة اإلجراءات الغاشمة للسلطة الفارسية القامعة

التي   فلسنا في دائرة السجایاــ آما یقال ــعض ، آما یتصّور ذلك البو إرادٍة واهنٍة ،ك ناجما عن ضعف ذل

 و انما ننطلق في  ممارساتنا من وعٍيٍ  عميق بالمستقبل و اوالحماقة ،تعّبر عن الشجاعة 

 .التصّوراإلستباقي الذي یتطّلب عدم تشتيت الجهود و االصطدام المجاني باآلخر 
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ما  وآان لنا ما أنجزناه وهو, " لتي أحسن با " ,مور و المعضالت التي إنتصبت امامنا حل األلقد حاولنا 

  اما الذینولكنها جریئة واثقة بخطواتها ، ) مدرآة ـ متفّحصة ـ متعقلة( صّوب ممارساتنا و بّينها 

  وليسجها ، أن  األمور تقاس بنتائمفإننا نقول لهالتصّرف نابع عن ضعٍف او جهالة، تصّوروا أن ذلك 

 ریق المناضلين بالضجيج العشوائي ، التي تمأل طه بإنتفاخات الدیك الرومي ،باإلّدعاءات التي هي أشب

 .غير المتعقل 

 

 

 

 :آلمة أخيرة 

 

 الجماهيري العربستاني و  الوعيثبتت هي التي أ البلدیةاإلنتخابات"              

  "االسالمي حزب الوفاق إرادة               
 

 

 

 

 

  هــــولنــــدا عراقي یقيم فيبـاقــر الصـــرّّاف ــ                

               هـــــولنـدا أحـــوازي یقيم فيعادل الســویدي ـــ               

                                18 – 8 – 2003  

 


