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من التهدید من التهدید .. .. أین مصلحة األحـواز أین مصلحة األحـواز 
!!و أین الطریق ؟ و أین الطریق ؟ .. .. االمریكي االمریكي   

  
  ::بقلم بقلم 

  عـمةعـمةــاهـر آل سيد ناهـر آل سيد نــ سيد ط سيد ط
 

طيرا اذا لم ـد يكون خـديد قـجسياسي ع ن تتجه نحو وضـت الراهـان الظروف الدولية في الوق

 .سؤولة ـمالية ـتاريخالطيات ـمعلقا لـوفيدا ـله جـنستغ

 
ديته ، فهل ـل ، وان صح هذا التهديد بجـلى االقـهديد االمريكي اليران لم يكن من فراغ عتـفال

  :تجهـتـاميرآا س

 سيم ايران ؟ ـقـالى ت 

 كية فارسية ؟ـ اقامة دولة ملاو الى 

 ذه الحالة ؟ـواز في هـ مصلحة األح واين 

شهدها ـتـلسياسية التي سيرات اـذه المتغـمله في ظل هـوازيون عـلى االحـ وماذا ع 

 ؟ الساحة
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ن ـض النظر عـبغيير في الشأن االيراني ـداث تغـفي اح صحة نية االدارة االمريكية نقادي اـتـفبأع

، فال لى ارض الواقع ـالى اي مدى نجاحه عسكرية في التصدي لهذا التهديد وـت ايران العاقدر

احترام الوحدة السيادية يتجه الى ـسيم ايران بل سـ تقاستهدفيكون مسهال ولن يير ـد سيكون التغـتقـاع

 ملكي دستوري  الجـديد المرتـقـبشكل النظامد يكون ـوق، ر ـقـتـاقامة نظام فارسي قوي مساليران و

ليه رضا محمد رضا بهلوي ـيتربع ع ) البريطانيةالمتحدة لكة  على غرار المم– ملكية دستورية( 

ربية ـد القومية العـتبعـسـتـزاب ومنظمات المعارضة االيرانية ، وبدون ادنى شك سـميع احـيضم جو

الن  1925االحتالل الفارسي منذ عام نير وازي الرازح تحت ـربي االحـب العـالمتمثلة بالشع

وال وبحـقـوقـها الشرعـية والمشروعة ملطقا بهذه القومية ال واصالساسة الفرس ال يعترفون 

 .ومطالبها  ون ايضا بالمقاومة الوطنية االحوازيةـترفـيع

 
ايش ـ التي تؤمن بالتع)وليس التنظيمات ( فراد من األحواز الاض ـصل القوى الفارسية ببعـتـقد ت

قاط نظام ـاون من اجل اسـقة تعـفـد صـقـبع) ليس اال ( من باب المشارآة الشكلية القومي مع فارس 

ير الفارسية من ـوميات غـقوق القـوة اقامة نظام ديمقراطي يحترم حـة او دعـرجال الدين تحت ذريع

 .) اي تحت مظلة وحدة ايران السياسية والجغرافية ( ضمن الخارطة االيرانية 

 
وازي تحت ـن الصف االحـق عـشـنـتـ التي ساالفرادهذه ال قدر اهللا وحصل ما نتوقعه من ولكن 

لها في تنفيذ ـفريسة سهلة بمخالب المعارضة االيرانية تستغحتما ط ـقـسـتسـريات فارسية زائفة ـمغ

اختراق الثورة عـمليات في اداة د ذلك ـواز وستستخدمها بعـاهداف خطتها السياسية في االح

نية والقومية الرامية الى تحرير طيل مسيرتها الوطـلة وتعـناصرها الفاعـوازية لضرب عـاالح

 :اساسـية باب ـلثالثة اس ودـوطها بهذا الفخ يعـقـ، وسواز ـاالح

 .ياسية ـ السبرتهاـاضمحالل خ .1

واء ـسداف المؤسسة السياسية الفارسية ـالهالصحيح قم في الفهم السياسي والتاريخي ـعال .2

اي ( ي التعامل مع الحكم الفارسي قادها للتجربة العملية فـتـواف للمعارضةالحاآم او للنظام 

 .)آان شكله 

صفاتها االعتبارية افراد ال تنتمي الى تنظيم سياسي شرعي يوجهها وال تمثل الجماهير  .3

 .وحـقـيـقـة مطالـبـهـا األحوازية 

 

2 
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د الى ـقـتـفـير متمرسة سياسيا وثوريا وتنظيميا وتـهد السياسي وغـديثة العـالن تلك المجموعة ح

ق واسعة ـتمتع بأفـالمفاوضات السياسية وادارة الحوار بشكل ناجح وال تفي فن الحـنكة والدراية 

، وازية ـضية االحـاد القـ ابعوتـجـهـللى ارض الواقع ـملية عـر الى التجربة السياسية العـقـتـفـوت

ها ـتـقـيـقـبالتالي ليس لها تاريخ معروف وهي شخصيات مجهولة الهوية هذا ان لم تكن في حهي و

عبر عملية الجرش ، ( ن المستعربين وانتماءهم الى بعض العشائر ـيـمن الفرس المستوطني

وازية ـس بالهوية العربية االحـبـلـتـلهذا ت) هي عملية انتساب الشخص الى عشيرة ما : والجرش 

صيل ، واألحوازي اال بغية النيل من القضية األحوازية فارسية األهداف والمراميوتروج افكارا 

، والساسة الفرس سواء في سلطة ال يقبل ان يكون اداة بيد االحتالل الفارسي العنصري ضد شعبه 

الحكم او في المعارضة ال يقبلوا بأجراء اي اتصاالت مع القيادات الشرعية التي تمثل القومية 

ل ـيـضلـة بهدف توقـسحـر بانها تحترم هذه القومية المـاهـظـتـتـالعربية بل تلجأ الى جيوب عميلة ل

 . والعـربي والدولي وازيـالرأي العام االيراني واألح

 
ت السيطرة ـمعارضة االيرانية ال تلبي تطلعات حقوق القوميات الواقعة تحالسياسة ـف بطبيعـة الحالو

والساسة ، تلة ـواز المحـربي في االحـب العـرية للشعـير مغـالفارسية و ال تحقق امانيها وهي غ

م من ـهـفـنـمن هذا المنطلق س،  او تـقـسيمهالى ايران ـتهم عـيمنـ ال يفرطون بسيطرتهم وهرسـفـال

الفارسي وآيف يصنعوا قرارهم وما هي ثوابته واهدافه وما هي ادواته السياسي هم صناع القرار 

ذا ـة ، هـيـارسـفـة الـيـومـقـب الـانـوه من جـرجـمـهي نتائجه ال وماذه على ارض الواقع ـيـفـنـفي ت

وق ـقـحل امـضـون وهـذقـلى الـك عـحـضو ـهـفوما دون ذلك ، رس ـفـلي لـاسـيـسـط الـخـو الـه

ذا ـم هـهـفـ، ومن ال يري ـصـنـم العـرورهـوغاالسـتـعـماري م ـهـانـطـلـة تحت سـعـواقـوب الـعـالش

ب ـعـشـاف الـطـة المـايـهـ، وفي نص ـيـل رخـيـمـ او عيفـقه اصول العمل السياسي ال و اما ـهـف

بر من ـربية وأآـه العـتـه واصالـق تاريخـمـبعالفارسية ات ـطـطـخـمـذه الـر من هـبـوازي أآـاألح

صالح ـل مـب من اجـعـاف الشـتـق على اآـلـسـتـى الى الـعـسـي تـتـاليلة ـمـعـالزقة ـزام المرتـاالق

 .زاق ـدف االرتـهـبة ـتـية بحـصـخـش

 
ل ـمـليه ان يتحـعآالصراط المستـقـيم ا ـقا راسخـته ايمانا حـيـن بقضـؤمـوازي مـل احـلى آـوع

اون مع ـروع التعـول بمشـبل الشروع في الدخـية قـؤولية التاريخـسـية بشىء من المـالقض

ردة ـريات آالمية مجـت مغـل تحـجـتعـوازيون ان ال نسـن االحـلينا نحـالمعارضة االيرانية ، وع
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وار ـل مؤتمر حـيـكـشـوازية وتـميع الفصائل االحـلى جـمه بضمانات دولية وطرحها عوـر مدعيـغ

وف ـوص للوقـصـوازي بهذا الخـتمع االحـتطالع وجهاء المجـد اسـميع بعـني موسع يضم الجـوط

وازي ـب االحـالتاريخ والشعاهللا وميع بأمانة امام ـمله الجـؤول يتحـسـم ومـكيـني حـرار وطـلى قـع

 .وازية ـية االحـربية والقضـواالمة الع

 
ميني في ـوازي مع االمام الخـد االحـق الوفـفـندما اتـ ع1979عام في ض من اتفاقنا ـلينا ان نتعـوع

رد ـميني خيرا بمجـدنا االمام الخـل ويومها وعـزعـل الشيخ خـنظـندما قابله الدآتور حـباريس  ع

والشاهد مازال على قيد الحياة السيد ابو الحسن بني صدر الذي قام بالترجمة لطة ـوصوله الى الس

يرنا المناضلة ـماهـ، ولكن لم نحصد اال حمامات الدم بحق جبين الوفد االحوازي والخميني 

يبة ـزرة رهـوارع ومجـشية ارهابية في الشـية وحـدامات جماعـنا واعـتاادـيسدية لقـفيات الجـوالتص

فال والنساء والكهل ـيتها المئات من االطـود التي راح ضحـاء االسـزرة يوم االربعـت بمجـرفـع

ومنفذي تلك العملية االرهابية مازالوا ايضا على قيد الحياة  ،  يرهاـوغ.. ل ـوامـوالرجال ونساء ح

رئيس حرس خميني في ( ومنهم علي صالح شمخاني وزير الدفاع االيراني حاليا في حكومة خاتمي 

 هملساسة الفرس على اخالصه الشديد لالذي يكافئه ا ) 1979 عام  الفترة منألحواز في تلكا

الذي يتجرع الويل والظلم والقهر مخططاتهم االستعمارية ضد شعـبه العربي في األحواز المحتلة لو

سكري والشخصية الثانية الجنرال أحمد مدني القائد السابق للبحرية االيرانية والحاآم الع،  منهم

 .) وهو حاليا يعيش في الواليات المتحدة االمريكية ( االسود لالحواز في ذلك العام 

 
لطة بدون ـصد السـنظيم فارسي يقـوي او اي تـون الموجه التي يرآبها رضا خان او رجـلن نكـف

نا في تقرير مصيرنا ـقـترافهم بحـوازي واعـربي االحـبنا العـوق ومطالب شعـقـرار بحـاالق

 .أشراف دولي وب

 
ت نير ـبها الواقع تحـية بشعـتها وشرعـيقـقـقدسة بشهداءها وعادلة بحـضية مـواز قـقضية االحـف

رف ان الفرس ـعت، وآل حكومات العالم المتمثلة بالفرس مارية ـنبي والسيطرة االستعـاالحتالل االج

م ـواسره وض)  اهللا رحـمه( ل ـزعـ مخادعة الشيخ خمن خـالل 1925واز عام ـتلوا االحـاح

للعصبة نافى ومبادىء القانون الدولي ـسري يتـم قـو ضـبها وهـبة وارادة شعـواز بدون رغـاالح

مار فهو بذلك ـمات االحتالل واالستعـليه آل سـنطبق عـتوجودا و ـوهواالمم المتحدة بعد ذلك 

 .واز ـلى االحـنبية عـسدت فيه السيطرة االجـتج
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بأرضها ربية ـبأرض فارسية وانما هي عؤوم ـشـالم 1925عام ـبل ز ما قواـآما لم تكن األح

ومر ـرورا بسـبل الميالد مـ سنة قفآال 5بل ـيالم ما قـمنذ االزل منذ عوسـماءها وسـواحـلها 

حتى  -التي آانت فيها فارس نفسها والية من واليات الدولة االسالمية  -وبدولة الخالفة االسالمية 

ماد ـرازيق والحـوامارة المن ـيـيـبـوامارة الكعالهاشـمية ين ـشعـديين ودولة المشعـسهد امارة االـع

الوطنية وازية ـلت بها السيادة االحـوازية تمثـربية احـيرها من امارات عـلي وغـبادلة وآل عـوالع

بطش والتياح ـزو واالجـوى االحتالل والغـواز سـ للفرس في االح يكنواز ، ولمـلى ارض االحـع

قا بتملك ارض ـطي للفرس حـمارية لفترات زمنية ال يعـزوات االستعـضوعها لتلك الغـوتارة خ

نذاك آما ال الشاهنشاهية آلكة الفارسية مأحتاللها او ضمها للمة يـشرعباو او االدعـاء بها واز ـاالح

صب ، ـتـق مغـظ بحاالحتفا"  االسالمية" التي تدعي جمهورية ايران  لـا دينيا او اسالميايحق شرع

وازي في حقه في تقرير مصيره بأشراف ـاالحربي ـب العـق الشعـرار فارس احترام حـلى احـوع

ب االحوازي ـ الشعـوازية بحـقظ الثورة االحـفـتـيا ، من دون ذلك ستحـمـدة سلـم المتحـاالم

المتاحة المشروعـة وبكل السبل  عالمياليميا وـربيا ودوليا اقـعوحـضاريا نضاليا نجاد ـتـباالس

   .واز ـلألحالكامل االستقالل الوطني وانجاز ق ـبتحقيالكفيلة و

 
ترفع معارضة فارسية او ايرانية بل صفة ل تـشكـ الية ـوازية وفصائلها الشرعـآما ان الثورة االح

ذا  ، فأ االجـنبيةمن السيطرة الفارسيةالمحـتلة تحرير ارضنا ب وتـنادي وسليب عربي  حقرسالة 

ب الفارسي ـص الشعـر يخـو امـنينا بل هـيئا فهذا شأن ال يعـنا او سـسـجاء نظام فارسي لطهران ح

لى ـر له عـوازي ، بل ننظـبنا االحـنصري يمثل القومية الفارسية وال يمثل ارادة شعـ، النه نظام ع

ر ـربي الطاهـز العواـلى تراب االحـمارية غاصبة وجاثمة عـنبي وسيطرة استعـانه سلطة احتالل اج

وستستمر الثورة العربية األحوازية مشتعلة طالما بقى االستعمار الفارسي جاثما على صدر 

 .األحواز 

 

ة من امرهم وعدم االنصياع للكلمات ظآما اننا نحذر االخوة االحوازيين بأن يكونوا على يق

وعدم الرآض وراء السراب ة وعدم الوثوق بالوعود الفارسية التي تفوح بالمكر والخديعالمعسولة 

 فلن نحصد من الفرس اي شىء سوى الخداع والمكيدة !وعليهم ان ال يكونوا آالذين يحرثون البحر 

 .والتصفيات الجسدية 
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وشائـك ومـريـر ويل ـنا طووارـمشـف.. ن امرنا ـل مـجـلى عـنا عـلس، نا ـتـقولـونحن نكرر م

نا في ـتـزان سياسـ، وميوقضيتنا نا بـات شعـدم تطلعـخ مازالت ال ت الراهـنةوالظروف السياسية

 ) ؟ملية او تلك ـمن هذه العواز ـن مصلحة االحـیأ( نابع من مبدأ راراتنا ـاصدار قصياغـة و

وهكذا تكون ، شعـبنا  ـقوقواز من اجل نيل حـمل في مصلحة االحـدوننا هناك نعـتجـسعـندئذ 

ت ـة للوقـو مضيعـدون ذلك فه ، وما الطـریـق وهكذا يكون،  األحـوازي مصلحة المصير

يمرون عليه سرا للفرس ـ، ولن نكون جوشعـبـنا نا ـيتـضـساب قـلى حـن عـريـخلال امـودع

 .وازية ـضية األحـقـللاستراتيجي يضاف بدون مـقابل يعد مكسبا ول الى السلطة في طهران ـللوص

 

 وفتح قـريب نصر من اهللا .. و  ..وحسبنا اهللا ونعم الوآيل

 

الذين ال يحيدون عن ضيتهم صدقا قوال وفعال وـاالحرار المؤمنيين بقالنشامى االحوازيين اهللا وحيا 

  وازهم الطاهرةـحأتحرير مبدأ 

  وحيا اهللا بالشباب االحوازي الما يطخ رأسه اال هللا عزوجل

 والخزي والعار للمرتزقة والعمالء االخساء 

 مة العرب والعار العدائناوالمجد آل المجد لالحواز وا
 

 ر آل سيد نعـمةـسيد طاه                                                                                     
 وضية الخارجية ـفـ رئيس م                                                                           

 وازيـني األحـریر الوطـرآة التحـ                                                        في ح                      
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