
 حزم فً القطر العربً األحوازي كلمة السٌد عادل السوٌدي ممثل حركة

تنظٌم سٌاسً إئتالفً ٌسعى إلى نٌل الحقوق السٌاسٌة لشعب ٌتجاوز عدده حوالً العشرة " حزم"

ة المحتلة قرابة قبل السلطات اإلٌرانٌ من 5291مالٌٌن وتشكل مساحة أرضه التً أحتلِْت عام 

شعبها الذي كان ٌتمتع بحكم إمارة ممثله الشرعً بقٌادة الشٌخ خزعل  ، وحرمتكم مربع 013:333

، وبقً ٌناضل منذ تلك الفترة ل حكم أسرته لألحواز مئات السنٌنالكعبً والزعٌم المعنوي الذي تواص

فً تقرٌر مصٌره وسط النكران التام من قبل السلطة  قهإنتزا  حو، ستراا  ِاستقلاله وتحقٌ  سٌادتهإل

" راد نظامهأف"ً إٌران التً سّنت دستوراً مذهبٌاً طائفٌا وباتت تضع مبادئه معٌاراً للتعامل مع الحاكمة ف

، وخرٍ  لمفهوم ٍر للحقو  السٌاسٌة واالِاتماعٌة، مع ما ٌترتب على كل ذلك من هدمعاقبة أو إمتٌازاً : 

 .الواابات الوطنٌة 

، ومندوبو التنظٌمات الشعبٌة، الذٌن حضروا القومٌة، وممثلو الحركات أٌها األعضاء المؤتمرون    

ٌم نٌل الحقو  ، سلام الح  وقالتحالف الدولً للموئل، شبكة حقو  االرض والسكنمؤتمر : لمؤتمرنا

كم السٌاسٌة على مختلف علٌكم آملٌن لمساعٌكم النااح والتطور السدٌد لاهود، السٌاسٌة المشروعة

 : ، وبعد المستوٌات

الدٌنٌة ة لعموم األقلٌات القومٌة األثنٌة وحتى األقلٌات لات السٌاساٌا مسائل ومعضلقد تبلورت قض     

ة الدولٌة ، وبات ادول األعمال األممً الذي تقوده الشرعٌفً نهاٌات القرن المنصرم، القرن العشرٌن

إلنسان ر قٌم حقو  ا، ونشح قوامه تحقٌ  التنمٌة المتوازنة، بهدف سٌاسً واضومركزها األمم المتحدة

وارى فً سبٌل ترامة تلك المفاهٌم السٌاسٌة ، حقٌ  راٌات العدل واألمن والسلاموت، على كل الصعد

، وإصدار تقارٌر سٌاسٌة وفكرٌة تتسم باإلنتظام ت أكادٌمٌة ولاان متخصصة ومتدربةعبر مؤسسا

 .والتواتر 

رورة على المناقشة الواعٌة لصٌلفكرٌة السٌاسٌة واوقد إنطوى المفهوم العام لمحتوٌات لتلك التقارٌر      

مارستها اإلستراتٌاٌة ، مظهراً أساسٌاً للسٌاسة الشمولٌة التً تكرس مالدولة السائدة فً ماتمع ما

ٌة المسٌطرة ، للدمج القسري فً نس  التعلمٌات القومٌة والعنصروالتكتٌكٌة، الٌومٌة والمرحلٌة والنهائٌة

، عبر الوسائل األمنٌة الاائرةسٌاسة اإلبعاد اإلاباري لقطاعات إاتماعٌة ، أو إتبا  التً ٌقودها نظام ما

وإذا كان ، ح من أال إنتزا  حقوقها السٌاسٌةوهو ما ٌؤدي بالطلائع القومٌة لهذه األقلٌات إلمتشا  السلا

ت ، فإنَّ تصحٌح اإلختلاالبع العام لحركة المؤسسات الدولٌةالتااهل التام لحركة األقلٌات هو الطا

ل السٌاسٌة خلال العقود األخٌرة صار بمثابة البرنامج الفكري لمعاونة تلك األقلٌات فً العمل من أا

المواطنة بدٌلاً عن السٌاسات المركزٌة المتسمة : ، المنبثقة عن مفاهٌم تطبٌ  رؤاها الفكرٌة والسٌاسٌة

 .بالرعونة والقمع والوحشٌة لدى تلك األنظمة السٌاسٌة 

ة التضامن معه عبنا العربً األحوازي المثال الصارخ لتناسً الاهد السٌاسً الدولً لمسألوقضٌة ش    

، فشعبنا الذي ٌبلغ تعداده حوالً العشرة ملاٌن وأرضه التارٌخٌة التً توازي على شتى المستوٌات

بلغته  ، ٌعانً من حرمان تام من التعلمن وسورٌا واألردن وفلسطٌن ماتمعةمساحتها مساحة كل من لبنا

، وإنما ٌاري على ٌافعته وأطفاله ٌاٌا القراء والكتابة بلغته األماألم ، فلا تواد مدرسة واحدة تتناول قض

، وتطل  الدولة المحتلة على أبناء ة التعلم القسري باللغة الفارسٌة، وهً لغة الدولة المحتلةتطبٌ  سٌاس

، إذ تدل البحوث التارٌخٌة خٌة عن واقعه القائمهوٌته التارٌماردة فً ذلك " عرب اللسان"المنطقة ِاسم 

اً وال فً ، ال فً الواقع األنثروبولوإرتباط بٌنه وبٌن الدولة المحتلةوالاغرافٌة على عدم واود أي 



وباتت سٌاسة الدولة المحتلة تتخذ الخطوات السٌاسٌة الملموسة إلحداث التغٌٌرات ، واقع العلوم الاٌلواٌة

للفرس  ، فارى منح أفضل األراضً وأاودهالواقع اإلاتماعً األحوازي العربًالدٌموغرافٌة فً ا

، وارى مصادرة أكثر من ملٌون ومائتً ألف فارسً ، إذ وصلت أعدادهم إلىالذٌن ٌتدفقون على البلاد

ٌاسً لها من ، فً الوقت الذي ٌنعدم فٌها أي تهدٌد سٌة لتوظٌفها بمشارٌع أمنٌة وهمٌةاألراضً الحدود

، بل ٌمكن القول إنَّ الدولة اإلٌرانٌة وسٌاساتها العنصرٌة والطائفٌة هً العنصر أٌة دولة مااورة قبل

، كما ارى تطبٌ  سٌاسة حرمان الشعب العربً أاواء التوتر السٌاسً فً المنطقةالعامل على نشر 

تم إقامة  ،قلٌلةالمائٌة، فً غضون سنوات واته راألحوازي الذي ٌشكل الفلاحون غالبٌته العظمً من ث

عشرات السدود المائٌة بغٌة حرف مارى األنهار عن مساراتها الطبٌعٌة وتواٌهها إلى مناط  بعٌدة إلى 

، مثلما تم تنشٌف مٌاه حوالً األربعٌن نهراً كان قائما فً القطر العربً أصفهان وفسناان وغٌرها

، كما تدل مؤشرات عٌدة عن أراضٌهمقال إلى مناط  باألحوازي من أال إابار الفلاحٌن العرب لإلنت

اإلدمان على تناول المخدرات بٌن الشباب العربً األحوازي على واود سٌاسة مبرماة إلغرا  

، فً ظل سٌاسٌة التهمٌش واإلفقار وعدم توفٌر فرص العمل اط  العربٌة بهذه األمراض الخطٌرالمن

األوضا  الصحٌة والتربوٌة والثقافٌة فكلها معالم ، أما بلغت نسبة البطالة حوالً السبعٌن فً المائةوالتً 

ض سٌاسة ، ناهٌك عن فركرٌسه على الواقع الحٌاتً لشعبنامن بنٌة التخلف البنٌوي الكبٌر الذي ٌاري ت

، كما شعبنا وإتبا  سٌاسة فصل عنصري بغٌة منع التواصل بٌن أبناءالعازلة بٌن المناط  العربٌة  رْ دُ اُ ال

لة على منع أٌة بعثات صحفٌة وإعلامٌة منحازة لحقو  اإلنسان من زٌارة المنطقة تعمل السلطات المحت

، بله َ حتى الاهات الممثلة للمنظمات الثقافٌة المحاٌد تمعها وتساٌل المشاهدات المٌدانٌة عنهاالعربٌة 

السائدة فً  هج هً، وال نخفٌكم علماً أنَّ سٌاسة القمع الممنمتعددة أغلبها واٍه وغٌر ذي أساسبذرائع 

واإلغتٌات  ، وتنفٌذا أحكام اإلعدام العشوائٌةتقاالت قائة على قدم وسا  ٌومٌاً ، فاإلعالوضع األحوازي

، وال ال ٌمر ٌوم ما إال وأقدام مناضلٌه تتأراح فو  رؤوس الالادٌن التابعٌن لدولة االِحتلالالاسدٌة 

ل لشعبنا من قبل سلطات اإلحتلال الفارسٌة نخفٌكم أن القائمة ستطول فٌما ٌتعل  باإلضطهاد المتواص

التً بلغت فٌها الوقاحة دراة ال تخطر على بال، من قبٌل التدخل فً شؤون العوائل العربٌة عندما 

تفرض اسماء معٌنة على الموالٌد الادد وتمنع األسماء التً ارتبط تارٌخها بنشوء األمة العربٌة والقادة 

مصائرها، كعمر وابو بكر وعثمان ورائد وهشام وٌاسر وشٌماء وغٌرها الذٌن لعبوا أدواراً فً صٌاغة 

 .  الخ. . . من األسماء العربٌة التارٌخٌة 

، وٌرى فً هذا االِاتما  بادرة أمل إلى دعم مؤتمركم على امٌع المستوٌات إن شعبنا ٌتطلع إلى     

امن معه من أال تعضٌد اهوده ، والدعو إلى التضعلامً المضلل عن واقعه المأساويرفع الحٌف اإل

و  السٌاسٌة الكفاحٌة إلى نٌل حقوثه السٌاسٌة وتحقٌ  سٌادته الفعلٌة على أراضٌه وصٌان الحق

، نراو لمؤتمركم العام هذا مزٌداً من التطور المضطرد لتحقٌ  أحلامه وآماله فً والباٌلوحٌة ألفرادة

      .  .علٌكم ورحمة هللا وبركاته  والسلام لشعوب فً تحقٌ  رغباتها السٌاسٌة،مساعدة ا
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