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  :مقدمه
انتفاضه خواست و اراده ملت عرب است که طی هشت دهه قربانی ايدئولوژی و ناسيوناليسم 

پذيرش حقايقی دال بر شرايط موجود که . افراطی و توسعه طلبی دولت ايران گرديده است
 آن از سوی اشغالگران  مصالح و تماميت ارضی– منافع –تهديدی برای امنيت ملی ملت عرب 

فائق آمدن و فروپاشی حصار کنونی که در جهت غارت ,  سياسی منطقه بشمار می رود–نظامی 
منابع طبيعی و زير زمينی و ترويج و گسترش اهداف استعماری مذهب صفويه و نيات شوم و 

(  فقيه و واليت) شخص (  ولی فقيه –پليد توسعه امپراطوری ايران در رأس آنها دولت ايران 
عبور از آن در چارچوب انتفاضه ست که بيان واقعيت روز . می باشد)  سياسی –نهاد حقوقی 

  . منطقه و حقايق موجود آنست
انتفاضه خارج از اراده و پيش بينی تئوکراتيسم های حاکم بر ايران می باشد و اين در شرايطی 

 تالش و کوشش خود را مهيا و ولی فقيه و واليت فقيه, است که دولت جمهوری اسالمی ايران
بهره گيری و بهره برداری از اوضاع آشفته و نابسامان عراق که حاصل اهداف و استراتژی 
جمهوری اسالمی بشمار می رود و با اعزام تعداد کثيری از نيروهای اطالعات و عمليات به 

های وابسته به و تثبيت موقعيت نيرو) حکيم ( برون مرز با هماهنگی فيلق بدر حزب الدعوة 
جمهوری اسالمی در وسط عراق و جنوب آن و سمت و سوی تحوالت در جهت منافع و مصالح 
خويش و تحقق استراتژی و دکترين و بازماندگان مذهب صفويه و تاسيس پلی بسوی گسترش 

ولی فقيه و واليت فقيه در , نفوذ و اهداف استعماری و نظام آپارتايدی جمهوری اسالمی
و گسترش عقايد و افکار و رسوم منحط ) فلسطين , اردن, لبنان, سوريه, عراق( خاورميانه 

مذهب صفويه و روحانيون وابسته به جمهوری اسالمی و گسترش امپراطوری خويش در لوای 
اسالم و واليت فقيه و عامل رئيسی و نقطه ثقل ثبات و امنيت و ايفای نقش تخريبی و سلبی در 

( فوذی و نيروهای وابسته به خود در حکومت فعلی عراق و جنوب آن عراق با پشتوانه عناصر ن
و گسترش نفوذ خود در حوزه علميه نجف و ترويج عقايد و افکار مذهب صفويه که ) بصره 

آموزش و تدريس . گرايش بسوی ناسيوناليسم فارس و زائيده فرهنگ و تفکرات تابع آن می باشد
  . رودزبان فارسی يکی از موارد آن بشمار می

 –از سوی ديگر رهبران جمهوری اسالمی خواهان گسترش منطقه ی نفوذ و ايفای نقش سياسی 
 فرهنگی روحانيت شيعه در عراق و ايجاد سد و مانعی در برابر احياء و گسترش –اجتماعی 

هدف آنان نفوذ در مراکز . مجدد ناسيوناليسم عرب پس از اشغال عراق و شرايط فعلی هستند
ومتی و  تصميم گيرنده ی عراق و گسترش نفوذ روحانيت شيعه وابسته به دولت دولتی و حک

جمهوری اسالمی ايران و نافذان اوامر و دستورات طهران و استراتژی و دکترين دولت 
  .جمهوری اسالمی و گسترش امپراطوری واليت فقيه در خاورميانه می باشد

ياسی است که سرنوشت بسياری از  س– اجتماعی –اوضاع ناهنجار و بسيار بد اقتصادی 
. معادالت را رقم خواهد زد و جمهوری اسالمی را درگير معضالت پيش روی قرار خواهد داد

  .که در نتيجه تاثير بسزائی در اتخاذ تصميم گيری ها خواهد داشت
نارضايتی از وضعيت بد اقتصادی و روند رو به توسعه آن که با هدف قرار دادن دو قشر بالفعل 

و قشر پائين جامعه تحصيل کرده و )  پرسنل ادارات –فرهنگيان ( قشر متوسط , سرنوشت سازو 
  .جمعيت کشور را شامل می شود% 70بيش از , جوان و کم در آمد را در بر می گيرد
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سرنوشت و آينده ی ملت های جغرافيای ايران که با عدم پذيرش شرايط فعلی و نفی سيستم و 
يعنی يگانه راه , اف و آمال شان بر اساس حق تعيين سرنوشت خويشخواهان تحقق اهد, دولت

 فرهنگی طبقات اجتماعی مورد – اقتصادی – اجتماعی –حلی که درمستقبل سرنوشت سياسی 
در گرو مبارزه و پيکار در برابر استثمار و , نظر جغرافيای ملت ها را تشکيل و ترسيم می نمايد

  .م بر جامعه استعبوديت انسانها و تبعيض نژادی حاک
در شرايط کنونی آنچه حائز اهميت است و مرحله مابعد شناخت ماهيت و عمل کرد دولت 

ترويج و گسترش , احياء, ولی فقيه و واليت فقيه را تشکيل می دهد, جمهوری اسالمی ايران
ابط  رو– معامله –از جمله داد و ستد , و در کليه ابعاد آن. فرهنگ شناخت تمييز در جامعه است

  . سياسی در سطح منطقه است– فرهنگی – اقتصادی –روزمره اجتماعی 
مرحله ای که در انقالب الجزائر نقش و جايگاه مهمی در تفکيک دو عامل متضاد يکديگر در 
ابعاد مختلف آن و در محاصره قرار دادن نيروی اشغالگر و مهاجر بشمار ميرود و بهترين و 

  .بر چنين نيروئی و راهکار ايجابی انتفاضه می باشدکارسازترين سالح مقاومت در برا
در چنين مقطع و مرحله ای است که قدرت و اراده تصميم گيری و موضع گيری مردم تقويت و 

  .گواه چنين ادعائی است ) 29 تا 26صفحات . ( مورد ارزيابی و سنجش قرار خواهد گرفت
اتمی به سازمان ملل و اتخاذ تصميم نهائی  اروپا و ارجاع پرونده –پرونده اتمی ايران و امريکا 

  .مواردی است که نقش تعيين کننده ای در سرنوشت و آينده ايران ايفاء می نمايد
موقعيت استراتژيک ايران بر شمال خليج و کشورهای نفت خيز در معادالت امنيتی و صدور 

سالمی در کشورهای نفت و ثبات منطقه خليج و انجام عمليات تخريبی از سوی عوامل جمهوری ا
عامل بسيار مهمی در برابر بی ثباتی و بی امنيتی و هرج و مرج از سوی دولت جمهوری , خليج

  .ولی فقيه و واليت فقيه و شورای مصلحت نظام را بدنبال خواهد داشت, اسالمی ايران
 االحواز منطقه مهم و استراتژيک جغرافيای ايران بشمار ميرود و از موقعيت -االهواز

 از اهميت و موقعيت استثنائی – گاز –ئوپولتيک و ژئواستراتژيک و دارا بودن منابع غنی نفت ژ
برخوردار می باشد و دارا بودن چنين ويژگيهائی بر اهميت و حساسيت آن افزوده است که دولت 

ملت عرب را دشمنان اين آب و خاک قلمداد می نمايند که بکارگيری و استفاده از چنين , ايران
  .بدليل ترس از ازدست دادن منابع و استثمار و غارت و چپاول منطقه است, ابيریتع

  .منطقه ای مهم و استراتژيک برای ملت عرب و مصالح و منافع ملی آن بشمار می رود
تغيير بافت جمعيتی و ديموگرافی و آسيميالزاسيون نمودن منطقه و بهره برداری از منابع ملی و 

مين های کشاورزی و حاصل خيز منطقه در شورای عالی امنيت ملی  ز– آب -غنی نفت و گاز
جمهوری اسالمی ايران و تئوکراتيسم های حاکم بر جغرافيای ايران و طی حکمی از سوی 
معاونت اطالعات و عمليات ستاد کل نيروهای مسلح به وزير کشاورزی وقت ابالغ و خواستار 

 زمينهای کشاورزی در اين راستا و هدف می طرح استعماری نيشکر و غصب. تحقق آن گرديدند
  .باشد

سيل مهاجرت غير بوميان به منطقه و اتخاذ شيوه استخدام و گزينش در طهران جهت اشتغال در 
يير غ ت– رودخانه کارون از سرچشمه آن مراکز صنعتی و اداری در منطقه و انحراف مسير آب
ان و سازندگی و آبادانی مناطق فرسوده و بافت جمعيتی و ساختار اجتماعی منطقه با عنوان عمر

  .قديمی و تعويض و تخريب آنها
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شاهد و قربانی توسعه طلبی ها و ,  سياسی منطقه–ملت عرب در طی هشت دهه اشغال نظامی 
مذهب صفويه و شوونيسم فارس , اهداف نژاد پرستانه بيشماری از سوی دولت جمهوری اسالمی

ستای استراتژی و دکترين و استثمار آنچه که در فرهنگ و تحقق چنين اهدافی در را. می باشد
 اجتماعی جامه – فرهنگی – اقتصادی –فلسفه اشغالگر معنا و مفهوم يافته و در ابعاد سياسی 

عمل پوشيده است و از هيچ کوششی در جهت تغيير ديموگرافی و نفی بقاء و هويت ملت عرب 
  .پليد خويش ادامه می دهنددريغ نورزيده اند و کماکان به اهداف شوم و 

اهداف نژاد پرستانه و توسعه طلبانه دولت ايران در منطقه تازگی نداشته و بر اساس شرايط و 
تحوالت منطقه متوسل به تاکتيک و تغيير جهت داده و اهداف خويش را که تابع استراتژی و 

  .دکترين دولت ايران است مجددا دنبال می نمايد
 سياسی منطقه و ايادی آنان نخواهد –اده و خواست اشغالگران نظامی ملت عرب هرگز تسليم ار

شد و در برابر آنان مقاومت و استمرار انتفاضه را يگانه راه حل تا تحقق اهداف و خواسته های 
و اشغالگران را ناچار به پذيرش واقعيت های موجود منطقه و اراده و . بر حقش ادامه خواهد داد

  .لت عرب بنمايدخواست مشروع و برحق م
ملت عرب خود صاحب قرار و تصميم گيرنده سرنوشت و آينده منطقه با توجه به دارا بودن 

 سياسی و –ويژگيهای ديرينه مبارزات خويش بر عليه دولت ايران و موفقيت های اقتصادی 
ان سرنوشت ساز و تغيير و تحوالت منطقه ای و اقليمی و تاثيرات و اهميت آن بر دولت ايران عي

اتخاذ مواضع و تصميم گيری سياسی در نشست ها و ميزگردها و تجمع ملت . و آشکار می باشد
های جغرافيای ايران می بايست بر اساس و مبنای خواست و موقعيت و اراده ملت ها جستجو 

بررسی و پيگيری ) االحواز ( نمود نه بر اساس خواست طيفی از تشکل های خارج از وطن 
  .نمود

خود سرنوشت و آينده خويش را عهده دار می باشد و همسوئی و همگامی با ملت های هر ملتی 
جغرافيای ايران بخشی از استراتژی مبارزات ملت ها بشمار می رود و نه در بر گيرنده کليه 

  .اهداف و خط مشی و راهکارهای آن
صميم وحدت عمل سياسی طيف های خارج از ايران در شرايط کنونی ضروری می باشد و ت

گيرنده سرنوشت آينده ملت ها و ساختارهای سياسی بر اساس تفاهم و اتحاد عمل در چارچوب 
, معين و مشخصی در حيطه برنامه ريزی مدون و راهکارهای متناسب با اوضاع منطقه ست

چنانچه در بر گيرنده منافع و مصالح ملت ها می باشد قابل پذيرش است و تصميم گيری های 
  .نهائی بعهده ملت های جغرافيای ايران استسرنوشت ساز و 

ضروری بودن وحدت عمل سياسی به لحاظ موقعيت ها و فضای باز سياسی و مکتب های بين 
المللی و شخصيت های مسئول در جهت افشای عمل کردها و جنايات و ماهيت دولت ايران و 

ساس حسن تفاهم و دارای مبارزه ای بر ا, توجه عموم جهانيان به اوضاع تأسف آور درون ايران
اسلوب و برخورداری از انسجام کليه طيف های خارج با ديدگاهها و برداشت های متنوع و 
دارای هماهنگی الزم در برخورد با رويدادهای داخل و خارج و صدور بيانيه مشترک با 
ديدگاههای مشترک حول هدف واحد در برابر دشمن مشترک و جبهه واحد با توجه به شرايط 
نوين و موقعيت کنونی ايران و ملت های جغرافيای ايران راهگشای فضای کنونی و احزاب و 
سازمانهای درون ايران باشد و تاثير گذار و تاثير پذير تحوالت درون و نقش و جايگاه خويش را 
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در پروسه کنونی جستجو و مورد ارزيابی دقيق تجزيه و تحليل نموده وجود جبهه واحد و در 
 حزب و نيروی مستقل در شرايط حاد –سازمان ,  طيف وسيعی از تشکل های جبههبرگيرنده

کنونی بيان گر عمق واقع بينی و درک اوضاع حساس و نقش و جايگاه نيروهای واقع بين و واقع 
گرا در تحوالت و ميزان قدرت ارزيابی اوضاع و موقعيت خويش و نيروی شرکت کننده می 

  .باشد
ی موفق و سربلند ميدان مبارزه است که همگام با شرايط عينی جامعه و در چنين شرايطی نيروئ

استفاده صحيح از موقعيت های بدست آمده ضامن موفقيت و رهبری بشمار خواهد آمد و 
در اين مقطع و . ضرورت های پيش آمده عامل بالقوه و بالفعل وحدت و تشکل بشمار می رود

  .وه مشترکی باشند يکديگر را خواهند يافتشرايط جرياناتی که دارای ديدگاهها و وج
. تحوالت بدست آمده مديون تغييراتی کمی و کيفی است. انتفاضه تحوالتی را بهمراه خواهد داشت

اصل عبور و پشت سر گذاشتن تغييرات تدريجی بسوی تغييرات بنيادين و ريشه ای و اساسی 
مراحل مختلف و شرايط گوناگون و در .  فرهنگی و اقتصادی است– سياسی –تحوالت اجتماعی 
  .عملی گرديده است

با توجه به شرايط عينی منطقه و ضرورت تغيير و تحوالت در سطوح و طبقات اجتماعی که 
مبرم ترين عنصر و رکن انتفاضه و خواست و اراده ملت عرب می باشد و نياز و درک چنين 

 آپارتايدی دولت ايران طی هشت ضرورتی بر مبنا و پايه و اساس استراتژی و دکترين و اهداف
  .دهه حرمان و غارت و چپاول برکات منطقه می باشد

 االهواز و حلقه تنگ محاصره اقتصادی و سرکوب و خفقان سياسی و نفی و نابودی –االحواز 
 –فرهنگ ملت عرب و فروپاشی بافت و ساختار اجتماعی منطقه طی هشت دهه اشغال نظامی 

  .غان آورده است و انتفاضه ملت عرب محصول چنين برداشتی استسياسی دولت ايران به ارم
عدم تشکل و انسجام طبقات . انتفاضه کنونی مديون تجربيات و مبارزات ساليان گذشته است

اجتماعی شهری و روستائی و عدم برخورداری از تناسب قوا و نيروی الزم در روياروئی و 
هبريت مستمر و قيادی در طول پروسه مبارزات  سياسی و عدم ر–برخورد با اشغالگران نظامی 

هشت دهه گذشته و حال می باشد و با درک و شناخت چنين خالئی و همگامی طيف سياسی داخل 
 االهواز در جهت رفع و برطرف نمودن عمود انتفاضه که ضروری و –و خارج وطن االحواز 

روسه انتفاضه در ساختمان  تشکل و انسجام در جهت استمرار پ–حياتی بودن سه رکن رهبريت 
آن و شکل و شيوه کنونی اش که به شيوه بريده و منقطع و پراکندگی در نحوه عمل و اجرای 
تظاهرات و راهپيمائی ها و گراميداشت در مناسبت های خاص در زمان واحد و مناطق مختلف 

ل و انرژی عدم سه رکن مذکور را لمس و مشاهده نمود منطقه برای خيزش عظيم دارای پتانسي
تاکيد بر ضرورت های عينی و کاستی های جامعه و سياست و اهداف . الزم را دارا می باشد

دولت ايران و موقعيت سياسی و ديپلماسی آنرا در سطح بين المللی پيگيری نمود و آنچه در جهت 
بکار گيريم و بهره برداری صحيح و مناسب را بدون , منافع و مصالح ملی ملت عرب است

بدنبال کسب آراء و جايگاهی در مکاتب , ب پذيری ديگر جناح های درگير با دولت ايرانآسي
مطرح و رسمی بين المللی تحصيل نمائيم و ملت عرب را از حصار کنونی که ساخته و پرداخته 

 سياسی منطقه است بيرون آمده و با مطرح نمودن و تثبيت – اشغالگران نظامی –دولت ايران 
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آنرا در حوزه سازمان ملل و مراجع قانونی بسط و گسترش , و سرنوشت منطقهموقعيت , قضايا
  .نمائيم

 االهواز نشان از خانه تکانی گسترده و درک –تحرکات طيف سياسی خارج از وطن االحواز 
واقعيت های موجود و تشکل های موجود و سنجش و ارزيابی آراء و تفکرات بخش های 

 ضرورت بر وحدت عمل سياسی و –ابل تعمق بوده فرهنگی و سياسی در سطح اروپا ق
يکپارچگی و هماهنگی در پيگيری و مساعدت و ياری رساندن در ابعاد مختلف آن مورد بررسی 

  .و ارزيابی قرار گرفت
ارتقای سطح دانش سياسی و تئوريک و پراتيک هر کدام بنا به موقعيت و قدرت مانور و تحرک 

بايد از قلم انداخت و تاثير گذاری و تاثير پذيری آنها را در و تمرکز بر اين گونه موارد را ن
  .ساختارهای اجتماعی و سياسی جامعه هويدا است

وحدت عمل بر اساس تفاهم و اشتراک عمل حول يک محور و خواست واحد ملت عرب و پشت 
سر گذاشتن بخش مهم و اساسی و کاستی های جامعه و درک شرايط موجود و تحليل عينی و 

 سياسی و در برگيرنده طيف وسيعی از طبقات اجتماعی و طيف –عی اوضاع اجتماعی واق
سياسی و خلق تناسب قدرت ملی ملت عرب و صف آرائی و تشکل و انسجام در برابر دولت 

داللت بر , مقطعی بودن وحدت عمل طيف سياسی.  سياسی منطقه است–ايران اشغالگران نظامی 
روسه انتفاضه و اتخاذ رأی واحد و تصميم گيری های بعدی و استمرار و پيگيری مشترک در پ

اتحاد عمل طيف سياسی در پروسه انتفاضه شکل خواهد پذيرفت و تحقق . مقاطع آن نخواهد بود
خواهد يافت چرا که ضرورت چنين وحدتی اگر چه مقطعی بوده لکن حياتی و در خدمت منافع و 

  .مصالح ملت عرب بشمار می رود
نتفاضه و انطباق با آن دليل واضح و آشکار شناخت و درک شرايط و همسوئی با درک پروسه ا

  . االهواز خواهد بود–اوضاع درون وطن االحواز 
هر تشکلی دارای مرامنامه و اساسنامه و استراتژی کوتاه مدت و استراتژی دراز مدت و ابعاد آن 

مشارکت و همسوئی و . می باشد و دارای تاکتيک مشخص در شرايط مشخص شکل می گيرد
پيوند و وحدت عمل طيف های سياسی دليل بر تخلی و عقب نشينی از مواضع و ديدگاههايشان 

بلکه پذيرش وحدت صفوف و اتخاذ مواضع و مواقف مشترک در برابر دولت ايران . نخواهد بود
نشاء و م) می نمايد( ضرورت چنين پيوند و اتحاد مقطعی را دو چندان نموده است . می باشد

تحوالت پيش روی خواهد بود و افت و خيزهای کنونی انتفاضه و فراز و نشيب های آن حامل 
موفقيت يا عدم موفقيت و دست يابی . درس های آموزنده و دست آوردهای گران بهائی خواهد بود

و رسيدن به هدف از اهميت موضوع و اراده و انتفاضه نخواهد کاست و اصل اثبات وجود 
می باشد که بمثابه اصل و هدف ) ملت عرب ( هره قضيه يا هدف و قوه دافعه آن ماهيت و جو

 –مطرح و شناخته شده است و انتفاضه انفجار اجتماعی ملت عرب در برابر اشغالگران نظامی 
  .سياسی منطقه است
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  انتفاضه
و خواست تکاملی از انتفاضه محمره . روندی از مقطع معين تاريخی در جامعه بوجود آمده است

و مطالبات آن و جدا شدن و بريدن از شرايط تحميلی و سرنوشت از پيش تعيين شده توسط دولت 
ايران و تحقق خواست و بر طرف نمودن کاستی های جامعه و استناد به پتانسيل عظيم اجتماعی 

  .آن
انتفاضه های شهری و . انتفاضه بر بستر عوامل معين تاريخی شکل پذيرفت و تحقق يافت

وستائی که در گذشته تابعی از نظام و بافت اجتماعی ملت عرب به انحاء و اشکال گوناگون و ر
 ناصريستی جهان عرب و به شهادت –ظهور شخصيت ها و ايدئولوژی سنتی ناسيوناليستی 

 تبعيد و زندانی نمودن فرزندان رشيد و راست قامت –رساندن رهبران تشکيالت سياسی وقت 
ذکر اسامی شهداء و مسائل و رويدادهای دهه های گذشته از حوصله و , ملت عرب منجر گرديد

بر باالی چوبه دار ) االهواز ( شهدائی که در راه وطن . حافظه تاريخی اينجانب خارج می باشد
به شهادت رسيدند و در ميدان تير نقش زمين می گردد از ارزشی يکسان و جايگاهی واال در 

د و ارج و منزلتی شايسته در تاريخ ملت عرب به ثبت رسانده پيشگاه ملت برخوردار می باش
  .است

با رفتن حاکمی و آمدن حاکم جديد در طهران هيچگونه تغييری در شکل و ماهيت و برداشت 
 سياسی طيف سياسی ملت –انتفاضه ملت عرب ننموده و اين نشان از درک و استقالل فکری 

بع و مطيع استراتژی و اهداف مشترک و مصالح دولت ايران تا. عرب و درايت آنان می باشد
شيوه برخورد بر اساس رابطه استعمارگر و مستعمره می . نه مستعمراتشان, ملی خود می باشند

  .باشد و نه رابطه ظالم با مظلوم که ديدگاهی عبث و به غايت بيهوده می باشد
. ينی جامعه می باشدانتفاضه حرکتی استراتژيکی بر اساس درک و شناخت موقعيت و شرايط ع

شروع حرکت نوين در بستری از اعتماد و حمايت ملت عرب را فراهم , شناخت مواضع انتفاضه
نموده است و جهشی نوين برای نيل به استراتژی کهنه ملتی که طی هشت دهه مبارزه بی امان 

 می  سياسی و شهدای بيشمارش در پی تحقق اهداف خويش بشمار–بر عليه اشغالگران نظامی 
رود و بر اساس معيارهای عينی جامعه و ضرورت تحوالت در منطقه و انفجار جامعه ای بر 
انباری از باروت تبعيض نژادی و غارت و چپاول و رانت خواران ايرانی در منطقه و اهداف 

ضرورت انتفاضه در جامعه آشکار گرديده و شاهد تحوالت روزمره آن , استعماری هشتاد ساله
نتفاضه ای که با پيشی گرفتن از طيف سياسی و اشراف بر اوضاع و احوال وقايع و ا. می باشيم

رويدادهای جاری منطقه بر جايگاه مردمی و خواست ملت عرب و وحدت در مسير تشکل و 
اهداف و توطئه های استعماری هشتاد ساله ايرانيان در منطقه را با . انسجام گام بر خواهد داشت
 و در برابر شان مقاومت خواهد نمود و در برابر تماميت ارضی درايت و هوشياری خنثی

و تا تحقق هدف و خواست , االهواز و طرحهای آپارتايدی ايرانيان لحظه ای درنگ نخواهد نمود
 سياسی –ملت عرب انتفاضه و حماسه های آن کماکان مسئله روز جامعه و اشغالگران نظامی 

  .در منطقه خواهد بود
اين غذه سرطانی هر جامعه ای را از درون می بلعد و . ی سرطانی استخشونت چون غده ا

ملت های جغرافيای ايران با مبارزات مستمر به دنبال کسب حق تعيين سرنوشت . نابود می کند
موجوديت ايران بيش از هر زمان ديگری با سرانجام انتفاضه ملت های . خويش می باشند
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مقاومت همه جانبه در برابر عوامفريبی دولت ايران .  استجغرافيای ايران در پيوند قرار گرفته
به چنان مرزهائی از مقاومت رسيده است که به دشواری می توان نتائج قطعی آنرا در آينده ای 
دور بود و از طرفی مدافعان سرکوب خونين انتفاضه در اين امر کوچکترين ترديدی به خود راه 

 از سوئی و انتفاضه ملت عرب از سوی ديگر و واليت دولت جمهوری اسالمی ايران. نمی دهند
تاريخ را به قضاوت کشانده است و به نتائج , فقيه در جهت نفی و انتفاضه در جهت اثبات هويت

منطق استدالل انتفاضه در برابر . قطعی و ضروری که الزمه تضمين ادامه انتفاضه ست برسد
 – زندان – سرکوب و خون ريزی –ی و نظامی ولی فقيه و واليت فقيه متکی به نيروهای امنيت

  .تکرار همان وقايع و رسيدن به همان مرزی که پيشينيانشان ترسيم نموده اند.  اعدام–شکنجه 
تحميل انتفاضه بمثابه تنها راه , در اين مقطع و با شرايطی که پيش روی ملت عرب قرار دارد

,  توسعه طلبی و اهداف شوونيستی فارس ضربه ای که می بايست مانع–گشا و ابزار دفاعی ملت 
تشديد می شود به کرات در مطبوعات و محافل سياسی ايران پارلمان , بسود انتفاضه جريان دارد

 – خطبه های نماز جمعه – شورای عالی قضائی کنفرانس قضات در طهران توسط شاهرودی –
 و گستردگی انتفاضه را ابعاد.  واليت فقيه مطرح شده است– وزارت دفاع –وزارت اطالعات 

 –می توان در عکس العمل و تناقضات دولت جمهوری اسالمی ايران و شيوه برخورد با آن 
انتفاضه را به موضوع مهم و اجتناب ناپذير , اعزام نيروی زبده نظامی و ويژه به سرتاسر منظقه

اهی ملت عرب و انتفاضه ای که به سمت تعميق آگ, روز و در حال تکامل و گسترش تبديل نموده
ضرورت حضور در صحنه مبارزه و تاثير تعيين کننده اراده خود به منزله دفاع از خويش بيش 
از پيش آشنا و ماهيت اقدامات و توطئه هائی که از سوی دولت جمهوری اسالمی ايران صورت 

ضرورت افشگری ماهيت و عملکرد شوونيستی دولت جمهوری اسالمی را به , می گيرد
چنانچه با چنين وسعتی به قضايا بنگريم آن وقت هيچ راه . اريخی تبديل کرده استضرورتی ت

حلی جز استمرار انتفاضه و تحميل خواست و اراده ملت عرب که همانا حق تعيين سرنوشت 
خويش می باشد و چهره عريان جمهوری اسالمی را بنام اسالم بر تن نموده با سازماندهی و 

 آن بر دولت ايران و نظام تابع و طرح شعارهائی که مضمون و مفهوم استمرار انتفاضه و تحميل
شان با واقعيات منطقه االهواز منطبق باشد و بررسی نمودن قضايا از جهات مختلف ما را در 

نقطه حائز اهميت آنست که نسبت به روند . رسيدن به حقايق و وقايع نزديکتر و ملموس تر نموده 
ش باور بلکه بر اساس حجم وقائع و رويدادها و قدم های سنجيده گام کنونی نه خوش بين و نه خو

برداشت و با بررسی اوضاع  و شرايط اقليمی و منطقه ای و جايگاه خويش را در اين معادالت 
  . سنجيد و با درک دقيق و واقعی اوضاع را زير نظر داشت

شمار می رود و به جمهوری اسالمی ايران دشمن ملت عرب و ملت های جغرافيای ايران ب
مراتب قوی تر بر اوضاع مسلط و به منظور فراهم آمدن زمينه مناسب با اعالم حالت فوق العاده 
و سرکوب انتفاضه و بستن فضای سياسی و براه انداختن حمام خون چهره عريان ولی فقيه و 

ن شرايطی تسلط برای مهيا نمودن چني. واليت فقيه را دگر بار در تاريخ منطقه به اثبات برساند
 راديو تلويزيون و سايت های اينترنتی و – مطبوعات – جرايد –بر رسانه های گروهی 

بکارگيری عناصر خود فروخته و دست نشانده همچون ائمه جمعه و نمايندگان پارلمان به ندای 
  . ولی فقيه لبيک گفته و همسو با اهداف جمهوری اسالمی گام بر دارند
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, مبارزه نمود) حق تعيين بر سرنوشت خويش ( يد برای رسيدن به آن بدون شک مسيری که با
هر انتفاضه ای از ديدگاه جامعه شناسی و روان .  دشوار و پر هزينه است–مسيری طوالنی 

شناسی آن دارای علت و معلولی است که اين علت و معلول را ميتوان در مناسبات و روابط و 
  .تجزيه و تحليل نمود و به نقد کشيدريشه های دولت ايران طی هشتاد سال 

 فرهنگی و – اجتماعی –با توجه به شرايط عينی جامعه و تئوريزه نمودن شرايط سياسی 
کالبد شکافی چنين جامعه ای بر بستری از روابط نا متجانس و نا , اقتصادی حاکم بر ملت عرب

ايران نطفه انتفاضه همگون انسانی و اهداف آپارتايدی و شوونيستی دولت جمهوری اسالمی 
 سياسی طی هشت دهه گذشته بر منطقه بوقوع پيوسته و تا رسيدن –ايست که اشغالگران نظامی 

درس هائی که بر اساس روند کنونی جامعه و وقائع و . به هدف خويش ادامه خواهد داشت
ود موج) ملت عرب و دولت جمهوری اسالمی ( رويدادهای بوقوع پيوسته و تنش های فی مابين 

ضرورت ارتباط و . در منطقه ای که آبستن توطئه ها و حوادث ريز و درشت بشمار می رود
شريک نمودن عناصری که انگشت اتهام دولت بسويشان نبوده و منتخبان گسترده ترين اقشار 

شک و ترديد به آنان که ناشی از عدم شناخت اوضاع و ) نگرش ( جامعه بشمار ميروند و با ديده 
  . به اينگونه عناصر بهای الزم داده نشد, قه بشمار ميرفتشرايط منط
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  زمينه های اجتماعی انتفاضه
حاصل سالهای پر از فراز و نشيب توطئه های ريز و درشت دولت جمهوری اسالمی ايران و 

 کاشتن نهال انتفاضه در جامعه امروزی, ديکتاتوری ولی فقيه و واليت فقيه در حق ملت عرب
پس از انتفاضه محمره ست که محصول عملکردها و اهداف پليد در منطقه حاصل چنين برداشتی 

نهالی که وقائع و رويدادها و بر بستر حوادث بزرگ رشد نموده و در سرزمين مان بر . ست
اساس شرايط عينی جامعه و طبقات اجتماعی شکل پذيرفت و بالطبع روند طبيعی خود را سير 

 گيرنده کليه طبقات اجتماعی و نارضايتی اجتماعی که مجموعه ای از کاستی نموده که در بر
  .به همراه آورد, های آنرا در بر می گيرد

 تاسيس شهرک – غارت منابع طبيعی –) طرح استعماری نيشکر( غصب زمين های کشاورزی 
 ناامنی و ترورهای مشکوک برخی –جهت اسکان مهاجرين غير عرب در سرتاسر منطقه 

 قوه – بيت رهبری – بسيج – سپاه – گروههای فشار لباس شخصی ها –اصر سرشناس منطقه عن
قضائيه و ميليشيای حزب اهللا به رهبری آيت اهللا خزعلی و عواملی که بر پايه و اساس حفظ منافع 

مجموعه , و استراتژی دولت ايران در منطق که عاملی حياتی و اساسی از ديد آنان بشمار ميرود
 و تنش های ملت عرب و دولت جمهوری اسالمی ايران در طی هشت دهه را در بر می تضادها
  .گيرد

انتفاضه نمود عينی در برابر تصرفات و عملکردهای آپارتايدی دولت ايران در منطقه می باشد و 
. ناهنجاری های اجتماعی ست که هدايت کننده ملت عرب به نقطه و مرحله انفجار اجتماعی ست

سته جمعی و تظاهرات مسالمت آميز نمود چنين عملکردی بر عليه قدرت آلوده به اعتراضات د
  .جنايت ولی فقيه و واليت فقيه در جمهوری اسالمی می باشد

 شهرها و روستاهای مرزی و همسوئی با انتفاضه شاهدش –تحوالتی که در اقصی نقاط منطقه 
  . باشدهستيم نشان از عمق انتفاضه و جنايات جمهوری اسالمی می

در پی به ) پهلوی ها ( ولی فقيه و واليت فقيه و طيف حکومتی که با انديشه و تفکر نياکانشان 
حاشيه راندن ملت عرب و گسيل نمودن مجموعه بيشماری از انسانهای غير بومی به منطقه و 
کاشتن بذر نفاق و کينه و خلق درگيری های طوائف و برجسته نمودن اختالفات گذشته سعی در 

سرکوب را پيشه خود نموده و به زعم خويش کار ملتی قريب , پيش برد اهداف استعماری خويش
در مقطع . به پنج ميليون نفر را يکسره کنند و از جغرافيای کنونی االهواز محو و نابود سازند

کنونی خود گرفتار گرداب تحوالت سياسی منطقه و انتفاضه شدند چرا که هر علتی دارای 
ملتی که حريصانه از هويت و سرزمين خود با ابتدائی ترين امکانات حمايت نموده . معلولی است

هرگز تن به , و حاضر نيست وجبی از اراضی آنرا به غصب ديگر مناطق ايران وصل نمايند
ذلت و خواری و عبوديت ولی فقيه و واليت فقيه و طيف حاکم بر ايران نخواهد داد و هر وجب 

به عضوی از اعضاء بدن انسان عرب بشمار ميرود و عوامل حاشيه ای از سرزمين منطقه بمثا
 اعدام بخشی از اسکلت و هيکل انتفاضه بشمار رفته و عمده نيروی ملت – شکنجه –زندان 

 دولت جمهوری اسالمی در منطقه می باشد و اهداف دراز –عرب متوجه استراتژی ايرانيان 
انتفاضه اهداف , ل تغييرات ديموگرافی منطقه ستمدتی که دست در دست يکديگر داده و بدنبا

  .خود را متمرکز بر چنين نکات حساس و مهم و حياتی منطقه دنبال می نمايد
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سياست و تاکتيک دولت جمهوری اسالمی طرح مسائل حاشيه ای و دوری جستن از مسائل 
د که با هوشياری اساسی و درگير نمودن و به انحراف کشاندن انتفاضه از مسير واقعی آن می باش

و درايت و دادن هزينه های انسانی و اجتماعی اين توطئه ها با هدايت طيف سياسی داخل و 
  .نقش بر مالء گرديد) االهواز ( خارج وطن 

و در بر . تشکل و انسجام از ويژگيهای انتفاضه ايست که در حال تکوين و شکل گيری می باشد
نظامی که بر وحشت و ترور و شکنجه . مار ميرودگيرنده کليه طيف های سياسی ملت عرب بش

دوام چندانی نخواهد داشت و بدست توانمند ملت های جغرافيای ايران از , و اعدام بنا گرديده باشد
  . اريکه ی قدرت به زير کشيده خواهد شد

حکومت کردن به شيوه گذشته , با توجه به تغيير و تحوالت منطقه ای و شرايط پيش آمده کنونی
تغيير شرايط به تناسب دهه های گذشته که با رشد و توسعه سياسی ملت ها , ر ممکن می باشدغي

همگام بوده بکارگيری شيوه های سرکوب و تحميق افکار و رسانه ها با جامعه کنونی و فرهنگ 
  .سياسی حاکم بر اين جوامع هم خوانی نداشته و غير قابل تطبيق می باشد

 جوامع معنا و مفهومی نداشته و در مخيله هيچ يک از افراد رعب و وحشت در فرهنگ کنونی
  .جوامع مورد بحث نمی گنجد

جهت دار نمودن جامعه بسوی , انفجار اجتماعی و سياست های شوونيستی حاکم بر دولت ايران
  .انفجاری عظيم و سرتاسری جغرافيای کنونی ايران را در بر خواهد گرفت

ئه و غارت منابع طبيعی و اهداف شوونيستی دولت انتفاضه هويت ملی عرب پذيرش توط
جمهوری اسالمی ايران را با قاطعيت هر چه تمامتر پاسخ گو و دست رد بر سينه اعوان شان 

و اين همان تضاد عمده ايست که انتفاضه ملت عرب بر عليه دولت جمهوری اسالمی . خواهد زد
 سياسی –ريشه اين تضاد تاريخی . ه است ولی فقيه و واليت فقيه پاسخ دندان شکنی داد–ايران 

  . سياسی بر منطقه به اثبات رسيده است–طی هشت دهه حکومت اشغالگران نظامی 
اين مستبدان و رانت خواران حکومتی و سارقان منابع طبيعی و , دولت جمهوری اسالمی ايران

. شاری می نمايندبا استمرار عملکردهای گذشته و شيوه های کهنه خويش پا ف, ثروت های منطقه
عدم توجه نسبت به اوضاع کنونی و اوضاع و احوال تأسف آور جامعه حاصلی جز تنش های 
  .خونين و براه انداختن حمام خون توسط دولت جمهوری اسالمی ايران نتيجه ديگری نخواهد داد
لت بدين ترتيب نشانه های آشکاری در برابر همگان با انتخابات شوراها و پيروزی چشمگير م

عرب که حاکی از اپيدميک شدن انتفاضه هويت برای تحول و خلق تنش سياسی و اجتماعی بر 
مرحله . عليه تناقض گوئی دولت جمهوری اسالمی ايران وارد مرحله نوينی از انتفاضه گرديده

ابزاری . ابزار و راه کارهای جديدی را جستجو می نمايد, نوينی که انتفاضه در آن سير می کند
عکس آن چيزی ست که نظام ,  بايست در انتفاضه هويت بر عليه دشمن غدار بکار بردکه می

بر اساس , تظاهرات مسالمت آميز و پرهيز از خشونت. جمهوری اسالمی متوسل به آن می شود
در جهت روشنگری و ) جامعه ( شناخت و درک عميق شرايط و حفظ فرهنگ حاکم بر آن 

فقيه و واليت فقيه و ارتباط مستقيم با مردم و رشد و توسعه  ولی –افشای ماهيت دولت ايران 
عوامل فرهنگی و سياسی جامعه و استفاده بهينه از شرايط موجود در جهت مصالح ملت خويش 
و ماندن در صحنه سياسی و حفظ انتفاضه بعنوان اهرم و نيروی گرد آورنده ملت با کليه ديدگاهها 

تشکل در برابر توطئه ها و اهداف پليد و شوم دولت و طيف های سياسی در جهت انسجام و 
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نگذاريم دولت ايران بهره برداری سياسی را آنگونه که . جمهوری اسالمی ايران بشمار می رود
 – بسيجی –مورد اراده و خواستش باشد و با توسل به اهرمها و ابزار سرکوب گرش سپاهی 

  . ناحيه نظامی و انتظامی بکار گيرد–لباس شخصی 
. نتخاب شيوه و خط مشی انتفاضه به گونه ای باشد که ابزار فوق را بر عليه دولت نشانه گرفتا

کليه سعی و کوشش مان را در , در اين ميان و در مسير نوينی که انتفاضه هويت سير می کند
. جهت ايجاد تغييرات ايجابی در منطقه را به اميد برای ايجاد تحول کمی و کيفی تبديل نمائيم

 عمکرد و اهداف دولت جمهوری اسالمی ايران را بر اساس واقعيت موجود و شرايط –يت ماه
 ح مورد ارزيابی و تجزيه و تحليل –عينی به ملت عرب و طيف سياسی خارج از وطن االهواز 

از سر راه خود ) ايجابی ( ملت عرب بايد اين سد را در جهت ايجاد تحوالت مثبت . قرار داد
  .درمان را سهل می نمايد, ردشناخت د. بردارند

قرائن و شواهد بسياری نشان می دهد انتفاضه هويت با عکس العمل خشن و حادثه سازی های 
خونين و جنايتکارانه توسط ستاد مشترک قضائی و نظامی در سرتاسر منطقه برای نظامی کردن 

پای ننشسته و آنچه اوضاع منطقه و حاکميتی که با اين مضمون بر منطقه حکم فرمائی نمايد از 
تعلل و درنگ به معنای مهيا نمودن شرايط اهداف . با آن برخورد می نمايد, که در توانش باشد

 ساختن شهرک ها و تخريب و فروپاشی بافت –آپارتايدی و شوونيستی جمهوری اسالمی 
  .اجتماعی بشمار ميرود

نيروهائيکه دست شان ( انتفاضه جذب اقشار اجتماعی در هر مقام و منصبی و پيوند دادن آنها به 
و از هر گونه برچسب و لقب دادن جدا پرهيز ) آلوده به خون ملت عرب و خيانت به آن نبوده 

  .انتفاضه تماضی سرنوشت کنونی ست, نمود
عدم پيش بينی و گسترش اعتراضات , آنچه که باعث وحشت دولت جمهوری اسالمی ايران

  . باشدمردمی و سرايت آن به ديگر مناطق می
 ح دارای شيوه و سبک های مختلف و متأثر از روابط اجتماعی و –انتفاضه در شهرهای االهواز 

سازمانی محيط می باشد و کيفيت آن با يکديگر متفاوت می باشد ولی هدف و جوهره انتفاضه 
  تحقير نمودن در بکارگيری زبان– بی تفاوتی و به حاشيه راندن مردم –منفعل نمودن . يکی ست

 –فارسی و روابط اجتماعی مورد طبع و نظر دولت ايران طی هشت دهه از اشغال نظامی 
استفاده از . سياسی منطقه با بکار گيری کليه سالح ممکنه بر عليه ملت عرب به کارزار پرداختند

ابزار روان شناسی و جامعه شناسی مهمترين عامل و کار سازترين آنها بشمار ميرود که تأثيرات 
عوامل بر شمرده در برابر ملتی ست . ا هم اينک در کليه زمينه های اجتماعی شاهد هستيمخود ر

 آداب و –که هيچگونه ابزار دفاعی در برابر چنين تهاجمات را نداشته به جز توسل به فرهنگ 
 سنن و تقاليه آن که آنها نيز بی تأثير از چنين تهاجمی نبوده و تأثيرات خود را در موارد عديده ای

بکارگيری چنين ابزاری و سالحی از قدرت تحريبی بمراتب بسيار باالئی به . بجای گذاشته است
نسبت بکار گيری ابزار و سالح نظامی و تأثيرات و تفاوت بين مد و جزر اجتماعی باالئی 

  .برخوردارست
شکل توسعه در هر جامعه ای و تغيير در بافت اجتماعی هميشه بطور تدريج و در مقاطع مختلف 

پذيرفته و ميسر نمودند و بطور سنتی در تغيير ديموگرافی جديد بخشی از بافت و ساختار 
  .اجتماعی قديم را در ميان بافت جديد اسکان داده اند
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يک خانواده عرب در ميان پنج خانواده  ) 1 به 5( تناسب و ميانگين چنين ترکيبی به ميزان 
ر گذشته در ترکيب کنونی بمراتب سرعت ذوب و دخالت دادن عناص, می باشد) مهاجر ( فارس 

تحليل شدن در مجموعه جديد و تحميل نمودن مناسبات سازگاری و مالحظات عاطفی مسائل 
 تحميل فرهنگ و آداب و سنن جديد بدون دردسر و بی دغدغه با شيوه ها و ابزارهای –اجتماعی 

 جرايد و روابط اجتماعی –يزيون  تلو–روان شناسی و جامعه شناسی که بنوعی و از راه راديو 
مجموعه مهاجر غير عرب به آسانی نمی توانند با محيطی که جديدا در آن بسر . تزريق می گردد

  .خود را تطبيق نمايند و بر قراری چنين روابطی اين امکان را سهل و آسان می نمايد, می برند
 0 فی مابين مليت های مختلف  ازدواج های نا متجانس و نا همگون–بر قراری روابط اجتماعی 

 زبان و بافت های اجتماعی و عوامل الگوهای آن از موارد نادر چنين – سنن – آداب –فرهنگ 
پيوندها و نتايج سلبی و زيانبار اينگونه وصلت ها در شرايطی که ملت عرب از ابتدائی ترين و 

, و احتياط را بر گزيدهکمترين ابزار فرهنگی در برابر چنين موارد نداشته و موضع دفاعی 
برگزاری مراسمی که در طی سال برگزار می گردد مجموعه ای از اهدافی ست که در جهت 
تغيير هويت ملت عرب می باشد و در راستای هويت ملی و دولت ملی وفاداری به آن و فروپاشی 

تأکيد بر . خواهد بود) ملت فارس ( ساختار و بافت اجتماعی ملت عرب و گرايش به مادون خود 
 شکل و شيوه زندگی از مهمترين اهداف و استراتژی ايرانيان در منطقه بشمار می –نوع مذهب 

  .رود
نظام جامعه ای با چنين بافت اجتماعی ومنتقل نمودن گذر از چنين فرآيند صعب ودشوار و

 يت ملت غالب به لحاظهو(رکزی انتقال هويت به مادون خود سازمانی آن به نظامی واحد و م
 اجتماعی حاکميت و دولت و تطبيق خود با شرايط تحميلی –حمايت های اقتصادی و) ويژگيها

بديل از فروپاشی و مانعی در جهت تحليل خويش می باشد که مهمترين اصل و گام اصولی ملت 
  .عرب در برابر آن می باشد

خويش هويت ملی ملت عرب در روند طبيعی ,  سياسی منطقه–طی هشت دهه اشغال نظامی 
 اجتماعی در روند تکاملی – اقتصادی – فرهنگی -دستخوش ناماليمات و ناسازگاريهای سياسی

دولت ايران سعی می نمايد تا ملت زير سلطه خويش را تابع نظام و سازمان . خود گرديده است
تا بتواند تأثير مورد نظر را بر بافت اجتماعی و نظام سازمانی ملت تحت سلطه را , خود نمايد

ير نفوذ خود قرار داده و هويت آنرا تابع متغييرهای خويش نمايد و مانع روند تکامل ملت ها ز
گردد و هويت ملی را مرکز ثقل و هرم کليه عوامل زير گروه خود مطرح و ويژگيهای ملت را 

 نژاد را نفی نمايد و ملت – آداب و رسوم مشترک – سرزمين –بر اساس چهار عامل زبان 
ملت های جغرافيای ايران معرفی و در خود ذوب , آريائی را بعنوان هويت ملیفارس و نژاد 

فاکت های مطرح شده در راستای فرآيند ملت سازی يا همسان سازی در جهت اهداف . نمايد
فرآيند ملت سازی هيچ معنا و مفهومی نداشته و . شوونيستی و آپارتايدی آريائی بشمار می روند

ائی ملت فارس معنا و مفهوم خاص خود را داشته است و هر ملتی در چارچوب و حدود جغرافي
 اقتصادی خود را دارا و متغير از – اجتماعی – فرهنگی –دارای ويژگی و عوامل سياسی 

  .همنوع خود می باشد و هيچگونه وجه تشابهی با يکديگر در موارد مطروحه نداشته است
آنرا از ديگر ملت های هم نوع متمايز می هر ملتی ويژگيهای خاص خود را دارا می باشد که 

  .سازد
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انتفاضه حاصل مجموعه ای از عواملی است که در بر گيرنده ويژگيهای اقليمی منطقه بشمار می 
  .رود

انتفاضه نه از حمايت شيوخ برخوردار بوده و نه بر اساس ضعف دولت مرکزی در طهران شکل 
رب و بر اساس درک و شناخت شرايط عينی تحولی ست که از جانب و از حمايت ملت ع, گرفته

تأکيد بر اين عوامل در جهت . و ضرورت تحوالت در جامعه کنونی تحقق و شکل پذيرفته است
شناخت استراتژی و اهداف رهبران ايران و نفی اراده و خواست ملت و نسبت دادن انتفاضه به 

دارد ) همسان سازی ( ملت سازی هويت ملی ارتباط مستقيم با فرآيند . عوامل حاشيه ای می باشد
  .و عنصر ملت بخشی از عناصر هويت ملی و مهمترين رکن هويت ملی بشمار می رود

ملت عرب را در برابر پديده های اجتماعی و عکس العمل هموطن عرب را در برابر نيروی 
  .چنين ارزيابی می نمايد) فارس ( مقابل 

  ) در صد 1.22(   تمايل به ازدواج کردن با اعراب      – 1
  ) در صد 1.3(  تمايل به معاشرت با غير اعراب        – 2
  ) در صد 1.64(  تمايل به همسايه بودن با غير اعراب – 3
  ) در صد 1.55(  تمايل به هموطن بودن با غير اعراب – 4
  ) در صد 1.65(  تمايل به همکار بودن با غير اعراب – 5
  ) در صد 1.59             (  تنفر از غير اعراب         – 6
  ) در صد 1.81(  تمايل به زندگی در ساير نقاط ايران  – 7

 مطالعات – نوراهللا قيصری – 68قوميت عرب و هويت ملی در جمهوری اسالمی ايران صفحه 
  .رهبردی

دولت بايد در جهت رفع مشکالت اجتماعی که بر آورده نشده اند و می توانند سبب رشد هويت 
  .63سريعا اقدام کند ص , وندقومی ش
رفاهی و در راستای  عدم امکانات اوليه و–سخت معيشت  شرايط –عدم بازسازی مناطق جنگ و

ز جوانان عرب در استانهای فارس اهداف ديموگرافی منطقه و تن دادن به ازدواج بخشی ا
  . اصفهان و ماندگار شدن را بر رجعت به وطن ترجيح دادندو

تحقيقات پژوهشکده رهبردی بر عامل ماندگاری در چنين ز مطالعات وتأکيد و تمرکز مرک
مناطقی و دادن تسهيالت و امکانات معيشت به مهاجرين جنگ بديل بر عودت مجدد به وطن خود 

  .63و ظهور مجدد مسائل قومی و رشد هويت قومی ص )  ح –االهواز ( 
  . نه فعاليت بيشتری صورت گيرداقدامات فرهنگی دولت زياد نيست و بايد در اين زمي. 64ص 

تمرکز بر عامل برون گروهی و سازمانی ملت عرب :  در مورد ارتباط خانوادگی65در صفحه 
گر چه انزوای اجتماعی خود نوعی بليه است اما در شرايطی : و فروپاشی ساختار اجتماعی آن

نفس ,  زياد استکه مشکالت فراوان و زمينه رانده شدن هويت های مادون ملی از جمله قومی
ارتباطات زياد خود زمينه ای برای رشد آگاهی جمعی از وضعيت مشابه و در نتيجه رشد هويت 

تمايل و گرايش نسبت به ,  هر چه سطح آگاهی و سواد افزايش پيدا کند67ص . قومی می باشد
ا هويت ملی افزايش می يابد و داشتن شغل مناسب می تواند کمک زيادی به از ميان رفتن ن

رضايت به زندگی نسبت به هويت . رضايتی و افزايش گرايش فرد نسبت به هويت ملی بنمايد
  :ملی بر دو پايه استوار است
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  ) در صد 13(  رضايت از مردم محل                – 1
  ) در صد 13(  رضايت از همسايه ديوار به ديوار – 2

ونبرگ که معتقد به نظريه تسری می رابطه معنا دار است و بر اساس نظريه های هروشکا و گر
همگی در جهت )  در صد 12( و رضايت از خانواده )  در صد 18( رضايت از زندگی , باشند

همبستگی انسان عرب نسبت به هويت ملی و در جهت فروپاشی ساختار و بافت اجتماعی تحت 
 – 69صفحات . ( ندهر دو رابطه نسبت به هويت ملی معنا دار می باش. لوای هويت ملی می باشد

)  در صد 1.22( ازدواج با غير عرب ها است که ميانگين , مهمترين حوزه حساسيت ). 68
و گرايش اعراب به اين عنصر از هويت ملی نيز . ارزيابی اين گويه نيز مثبت و معنی دار است

ا غير به جز در يک مورد استثنائی تمايل به معاشرت و رفت و آمد ب. مثبت ارزيابی شده است
در . 409( ميانگين منفی و بسيار پائين می باشد و احساس تنفر از ايران )  در صد1.3( اعراب 

در ميان اعراب می باشد و احساس تعلق به عنصر سرزمين در ميان اعراب بسيار قوی ) صد 
  .است
  : ضعف گرايش به عناصر هويت ملی– 70ص 

  % )34(  گرايش نسبت به سرزمين           – 1
  % )17(  گرايش نسبت به ملت                – 2
  % )3  (        گرايش نسبت به دولت       – 3

  % )3( دولت > % )17( ملت > % )34( سرزمين 
مسافرت به ساير نقاط ايران از عنلصر اصلی هويت ملی بشمار رفته و از روش احتساب 

) ملت عرب ( ای مدل اصلی ضريب همبستگی پيرسون در طيف ليکرت در رابطه با متغيره
  ...تحقيق و هويت ملی و همچنين تعيين پايداری 

  :اجزاء تشکيل دهنده هويت ملی
  دولت                                                       

  هويت ملی                                          سرزمين
      ملت                                                   

  . اقتصادی– سياسی - فرهنگ –مشکالت اجتماعی : تقسيم بندی مشکالت 
  رتبه اول % )      88.7(  مشکالت اجتماعی   – 1
  رتبه دوم % )      65.5(  مشکالت اقتصادی   – 2
  رتبه سوم % )      40.2(  مشکالت فرهنگی    – 3
  به چهارمرت % )      34.5(  مشکالت سياسی      – 4

ارزيابی هيچکدام واقعی و عينی نبوده و در راستای استراتژی دولت ملی و هويت ملی ارزيابی 
) عدم تحقق آنها ( دولت بايد در جهت رفع مشکالت اجتماعی که بر آورده نشده اند . گرديده است

  .سريعا اقدام کند, شود) ملت عرب ( می تواند سبب رشد هويت قومی 
سياسی > % )40.2(فرهنگی  >% )65.5(اقتصادی > % )88.7(مشکالت اجتماعی 

)34.5%.(  
نقش گرايش در ,  در روان شناسی  و روان شناسی اجتماعی نظريات فيش باين و آيزن– 57ص 

  .بروز رفتار را بررسی کرده اند
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 ميزان دست يابی به اهداف و تجربه قبلی – رضايت افراد –ارضای نياز : نظريه روزون اشتيل
نظريه های هروشکا و گرونبرگ بر نظريه تسری که بر اساس . در بروز گرايش مهم می داندرا 

  .آن رضايت از يک بخش زندگی به ساير بخش های آن منتقل می شود تأکيد کرده اند
بدين معنا . انتقال هويت شناسی قديم به مرحله بعد از آن هويت شناسی جديد امکان پذير می باشد

ر اجتماعی و بافت آنرا با توجه به عامل  ديموگرافی نمودن مناطق توسط که فروپاشی ساختا
تخريب بافت و ساختار جمعيتی و . دولت ملی و ساختارهای حکومتی آن تحقق پذير می باشد

  .ساختن شهرک و اسکان غير بوميان در آنها
  

  :ير می باشدنتيجه گيری کتاب از تحقيقات و پژوهش های انجام شده در ميان ملت عرب بشکل ز
همين . هويت ملی در ميان اعراب حل شده است. گرايش اعراب نسبت به دولت معنا دار است

گرايش جای اميدواری زياد دارد و می توان با اتخاذ استراتژی های فرهنگی و تبليغی بسياری از 
 نظام حکومتی – يک سرزمين –يک ملت ( در فرآيند ملت سازی . مرزهای موجود را برداشت

  .هويت ملی معنا و مفهوم خواهد داشت) خاص 
فرآيند وفاداری به دولت ملی و هويت ملی و روابط اجتماعی و فرهنگی و تمرکز و تأکيد بر 
عامل اقتصادی و برجسته نمودن آن و کم اهميت جلوه دادن عامل سياسی که عامل روز و 

ری به دولت ملی و هويت ملی از ديد و زاويه گرايش و وفادا, فرهنگ حاکم بر منطقه می باشد
ارزيابی نموده مخدوش نمودن فضای سياسی منطقه در چارچوب امنيت ملی کشور و توجيه 

  .  سياسی در اذهان و باور ايرانيان می باشد–فضای نظامی 
از اهم مسائلی که انتفاضه در شرليط کنونی با آن روبروست نحوه مقابله با توطئه های دولت 

, پاسخی که متناسب با پتانسيل و ظرفيت جامعه بوده.  و واليت فقيه می باشد ولی فقيه–ايران 
 معنوی بعنوان پشتوانه استمرار انتفاضه از سوی نيروهای مترقی و مسئول در –حمايت مادی 

همياری و مساعدت و همفکری و , هجرت چنانچه بخواهد تاثير گذار باشد شناخت واقعيات منطقه
 می باشد و تعميق ديدگاهها و ارزيابی ها بر اساس شرايط عينی و همگامی با احزاب منطقه

با پشت سر گذاشتن تحوالت و رويدادها در روزهای . خواست انتفاضه و راهکارهای آن می باشد
نيروی . نشان از درک معين نيروهای محرکه انتفاضه و راههای رسيدن به آن است, اخير

گرايش به خشونت به لحاظ ,  را تشکيل می دهدمحرکی که قشرهای تهيدست و پائين جامعه
  .محروميت و در حاشيه بودن از صفات برجسته اقشار محروم جامعه می باشد

طبقه ای که گرايش به روش های مسالمت , استراتژی انتفاضه جلب حمايت طبقه متوسط  جامعه
ی مات شدن و توسل به خشونت بمعنا. آميز داشته و همراه نمودن ديگر طبقات اجتماعی است

راهکاری که هرگز نتايج مثبت بهمراه نداشته و با معضل . شکست در صحنه سياسی منطقه است
مقاومت انتفاضه و تبليغات سئو دولت ايران . سياسی و اجتماعی از زوايای آن برخورد نمود

 گمراه کردن و فريب دادن ايرانيان در برابر انتفاضه و خواست ملت عرب می باشد و نادرست
بودن ادعای دولت جمهوری اسالمی ايران حضور در صحنه طيف سرکوبگر و خشونت طلب 

 لباس شخصی ها و قوه قضائيه می باشد که هرم آنرا ولی فقيه و واليت فقيه – سپاه –بسيج 
  .تشکيل می دهد



  19

تحول اجتماعی در اشکال مختلف مسالمت آميز و غير مسالمت آميزش پيش می رود که نمی 
  .  آن تاريخ و مدت زمان و نه پيش بينی نمودتوان برای

  .آنچه تا به امروز صورت گرفته کاری بسيار بزرک و مهم در قالب انتفاضه
 ولی فقيه و واليت فقيه را به جهانيان آشکار نمود و –انتفاضه چهره و ماهيت عريان دولت ايران 

است آپارتايدی حاکم بر جهانيان و رسانه های خبری و خبرگزاری ها را متوجه اعمال و سي
 –شانتاژ سازی از جانب واليت فقيه و ولی فقيه و قوه قضائيه . منطقه و ملت عرب جلب نمود

تشکيل جبهه ای . نيروی نظامی و انتظامی نمی تواند خللی در اراده و هدف انتفاضه بوجود آورد
  . ح  باشد–وسيع که در بر گيرنده طيف های درون و برون وطن االهواز 

ر سالهای گذشته تحوالت بيشماری رخ داده و بوقوع پيوسته که تغييرات عمدتا اجتناب ناپذير د
شناخت و درک جوهره ماهيت دولت ايران و گذشت هشت دهه و درک ,  سياسی بوده–فرهنگی 

مواضع سياسی طيف های ايران که هيچ نشانه مثبت در جهت دفاع از ملت عرب و محکوميت 
  .نگرديده و موارد کثيری سکوت را اختيار نموده انددولت ايران مشاهده 

عمق فجايع جامعه و کاستی های آن به حدی ست که مردم از کمترين امکانات در جهت رفع 
وضعيت موجود بهره برداری می نمايند و از سرنوشت شوم که نتيجه اهداف و توطئه های 

  .  سياسی در منطقه ست خالصی يابند–اشغالگران نظامی 
خصوص انتخابات شوراها با استقبال بی نظير و پر شکوه ملت عرب برگزار گرديد و طبيعتا در 

نتايجی که ثمرات آنرا ولو اندک و خفيف در روياروئی سياسی . نتايج مثبت و ايجابی عايد گرديد
 ولی فقيه و واليت فقيه و به جنايات و حقايق بيشماری در دستگاه -و شناخت ماهيت دولت ايران

  .ت و مجريان امور در منطقه کشف نمود و به نتايج مثمر ثمری دست يافتدول
احزاب و شوراها دو عاملی که نقش اساسی در تحوالت کنونی انتفاضه داشته اند عناصری که با 
خلوص نيت و صادقانه مبنی را بر خدمت گذاری و تحقق اهداف هشت دهه حاکميت ايرانيان بر 

  .منطقه است
 های بيکران و منابع طبيعی و محروم از ابتدائی ترين حقوق انسانی با توجه ملت عرب با ثروت

ظهور و تالش , به ويژگيها و موقعيت های منطقه و واقعيت های موجود جامعه و شرايط عينی
دو عامل فوق بطور محسوس در سرتاسر منطقه قابل لمس و پيگيری مسائل و کاستی های جامعه 

از  انتفاضه و برداشت های دقيق وبجاحاشيه جامعه عينی ترين دليل و حمايت از اقشار ضعيف و 
 توطئه – ارتقاء سطح آگاهی سياسی –مسائل و اعتماد و ايمان مردم به آنها نتايجی که روشنگری 

 ولی فقيه و واليت فقيه رسالتی که با –ها و اهداف پليد و شوم دولت جمهوری اسالمی ايران 
اتمسفر . ی طيف های بر شمرده خانه به خانه ملت عرب گرديده استشيوائی و رسائی کالم مردم

  . چنين تحوالتی بلحاظ سياست ها و اهداف شوونيستی قابل درک می باشد
انتفاضه از پديده های اجتناب ناپذير می باشد که بر اساس نياز و خواست جامعه و شرايط عينی 

ياتی بوده و در مراحل گام به گام و شکل پذيرفته و در صحنه سياسی منطقه دارای اهميت ح
کسب تجارب مسير طوالنی و پر از فراز و نشيب رويدادها و وقائع بيشماری که پشت سر 

  .گذاشته بر ميزان صالبت و آبديده شدن انتفاضه تأثير بسزائی داشته است
 فرهنگی خويش و گسستن و پشت سر –جامعه کنونی با ساختار سنتی و رو به رشد سياسی 

اشتن قيود و عقب ماندگی اقتصادی و فقر سياسی و فرهنگی با پذيرش تحوالتی در دگرگونی گذ
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های اجتماعی با پذيرش جامعه ای نوين با اسلوب و منش امروزين و خروج از انزوا و در 
عاملی که ملت ها در پی تحقق آن می , حاشيه بودن به جامعه ای پويا و ساختاری تبديل گشته

  .باشند
 انتفاضه حائز اهميت حياتی ست نياز و خواست های ملت عرب برای تغيير و تحول آنچه در

شرايط کنونی و تطبيق ساختار معيشتی و ديگر عوامل اجتماعی با مهاجرين به منطقه که عموما 
بطور يقين دولت . غير عرب می باشند از زندگی و سرنوشت رقت باری برخوردار می باشند

و خارج نشدن از صحنه پيکار و تسلط بر اوضاع منطقه برخوردی ايران برای اثبات وجود 
  .خشن به بهانه دفاع از ميهن و اسالم دست خواهد زد

 هجوم شبانه –دستگيری ها . انتفاضه انعکاس طيف وسيعی از خواست ملت عرب بشمار ميرود
رده در  اتصاالت تلفنی و اينترنت همگی پيش زمينه های سرکوب گست– قطع برق –به منازل 

طبيعی ست هر تحول و حرکت وسيعی تالقی خواست گوناگون و طيف در . سطح منطقه می باشد
  .برگيرنده است

بخشی از طيف سياسی که همگام با خواست و درک . انتفاضه با پيشاهنگی مردم همراه بوده 
هنگ شرايط عينی جامعه همسو با تحوالت بوده سعی نمودند بنوعی صفوف شان را با مردم هما

آنچه در شرايط کنونی برجسته و آشکار گرديده نخبه . نمايند نه آنقدر پيش افتاده و نه آنقدر پس
 ولی فقيه و واليت فقيه –کشی شاخص تر از ديگر پديده های اجتماعی توسط جمهوری اسالمی 

 –دستگيری . پيشه ی اهداف و نظام سرکوب و وحشت در انتفاضه هويت بچشم می خورد
 روشنفکران و تحصيکرده بخش عمده چنين سرکوب و تهاجم وحشيانه –الن سياسی شکنجه فعا

  .است
و شناختی . شناخت ماهيت دشمن و به چالش کشاندن آن از مراحل اوليه  و ابتدائی انتفاضه ست

که از تجربه حاصل گرديده و اين تجربه ميسر نگرديده مگر در کوران پروسه هشت دهه تحقق 
  .ينی از پروسه انتفاضه هدايت می نمايد. و چنين شناختی ما را به مراحل نوچنين تجربه. يافته

  :واقعيت هائی که پتانسيل انتفاضه هويت بشمار می روند
  . حرکت های سياسی و اجتماعی مردم– 1
اين تحول منجر به رشد آگاهی .  ارتقاء سطح سواد و آگاهی عمومی طی سه دهه اخير– 2

  .اسر منطقه منجر گرديدسياسی و توسعه آن در سرت
  . طرح استعماری نيشکر و غصب وسيعی از اراضی کشاورزان در منطقه– 3
  . انحراف آب رودخانه کارون– 4
  . مهاجرت و تبعيد نخبه گان ملت عرب– تغيير ديموگرافی منطقه – 5

اگر چه به لحاظ دانش و آگاهی فاز جديدی را گشوده است اما نبايد از نکات قوت و ضعف 
عدم تشکل و انسجام و رهبری انتفاضه تأکيد نمود که نمود عينی استمرار و . تفاضه چشم پوشيدان

فرهنگ سياسی حاکم بر . عدم استمرار و تأثير شرايط تحميلی را از جمله عوامل آن دانست
, منطقه می بايست همسو و دوشادوش فرهنگ تشکيالتی که الزم و ملزوم يکديگر می باشند

ضعف ها در جهت رفع آنها و قدرت بخشيدن به نقاط ايجابی آن از جمله مواردی برجسته نمودن 
احزاب منطقه طيفی از طيف های سياسی بشمار رفته و نه . ست که می بايست به آنها بهاء داد

کل آن وقائع و رويدادها و حوادث جاری و آتی اليه بندی های جديدی در ميان احزاب و 
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هد کرد و روند پااليش بر اساس واقع بينی شرايط و تحوالت و سازمانها و جبهه ايجاد خوا
موضعگيری های اساسی و اصولی شکل پذير خواهد بود نه طرح شعار و مرز بندی های خارج 

طيف های سياسی منطقه . از چارچوب مسير انتفاضه و درک ضرورت ها و شرايط عينی جامعه
 هستند و شالوده اجتماعی تحوالت پشتوانه  جدای از مشی سياسی دارای شالوده اجتماعی نيز–

  .بقاء و استمرار مسيرشان است
چنانچه شاهديم انتفاضه بخشی جدا نشدنی از پيکره ملت عرب و استمرار آن نيروهای بالنده را 

 جبهه مصون از – سازمان ها –هيچ يک از احزاب . در عرصه عمل سياسی بدست ميآورد
  .اشتباه نمی باشند
 تغيير و تحوالت در کليه ابعاد آن –اسی کند به لحاظ پستی و بلندی های مبارزه هر کس عمل سي

 حوادث و وقائع و رويدادها غير قابل پيش بينی هستند ولی ميتوان در برابر آنها ايستادگی و –
مبارزه نمود و به عقب راند و چنين ويژگيهائی در پروسه مبارزه سياسی مد و جزرهای 

مهم آنست که از اشتباهات . ا بهمراه داشته و عاری از اشتباه نمی باشداجتماعی خاص خودش ر
پند گرفته و تاکتيک ها و استراتژی مناسب و مبتنی بر واقعيات عينی جامعه و درک و شناخت 

  . سياسی دشمن ولی فقيه و واليت فقيه و دولت ايران انديشيد–ماهيت اجتماعی 
فاضه و پذيرش ابعاد وسيع جغرافيائی و سياسی و کشش بار سياسی سنگين جامعه بر دوش انت
 يک پارچگی و شعار واحد و عدم تحقق آنها باعث –انسجام و تشکل و هماهنگی در عمل سياسی 

آسيب پذيری اجتماعی انسانها و سنگينی بار و حجم انتفاضه را بر دوش طيف های سياسی تحميل 
  .نمايد

ی داشته و انسجام و تشکل را متناسب با نيروهای ظهور شرايط نوين نياز به خانه تکانی سياس
  .اجتماعی هماهنگ نمود نه پيش و نه پس

  .انتفاضه بايد دارای استراتژی باشد و هويت انتفاضه استراتژی آن می باشد
 احزاب و جبهه بقای خود و استمرار خويش را تضمين –انتفاضه در چارچوب تشکل سازمانها 

.  فرهنگی و اقتصادی طی مسير می نمايد– سياسی –های اجتماعی نموده و با اتکاء به پايگاه
. جامعه از حرکت باز نخواهد ايستاد و تغيير و تحول روند توسعه سياسی را پايدار می نمايد

طيف سياسی برای بقاء و استمرار انتفاضه و تحوالت جامعه می بايست پاسخ گوی نيازهای 
  .اشيماجتماعی و ادامه دهنده چنين تحوالتی ب

بطور قطع نمی توان پيش بينی نمود در آينده تحوالت اجتماعی به چه شکل و مسير جامعه کدام 
  .جهت سياسی را دنبال نموده و دچار چه نوساناتی گردد

بلکه به مفهوم اين است که جنبش ) انتفاضه و يا پيروزی دولت ايران نيست(شکست و يا پيروزی 
 شواهد و مؤلفه های کثيری دال بر يک جنبش اجتماعی با -ناجتماعی ديگری سر برآورده و قرائ

انبانی از تجربه انتفاضه هويت و در بر گيرنده جغرافيای منطقه و در پی تغيير سياسی و 
  .اجتماعی جامعه و منطقه باشد

اين جنبش اجتماعی هنگامی که مجال سياسی بيابد دگر بار به سطح جامعه خواهد آمد و همانند 
ته در جامعه سياسی کنونی منطقه با تجارب و آموخته های نوين وارد کارزار خواهد سالهای گذش

 توسل به قوه قهريه و – سياسی منطقه –بن بست سياسی دولت ايران و اشغالگران نظامی . شد
 لباس شخصی –عناصر سرکوب گر و ميليشيای جمهوری اسالمی و نيروی نظامی و انتظامی 
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دور از انتظار نبوده و شرايط حکايت از تنش و درگيری فی مابين ها و خلق جو خوف و وحشت 
می باشد و بررسی زوايای مختلف انتفاضه بازگشت به مرحله پيش و با توجه به تغيير شرايط 

 منطقه ای و جهانی دشوار بوده ولی بررسی اين مورد با توجه به تحوالت پيش آمده و –اقليمی 
  .پيش رو بجا و ضروريست

ونی و تغيير شرايط مقاومت اجتماعی را در درون خويش پرورش داده و انفجار اوضاع کن
باز نگری و باز بينی وقائع و تغييرات و ارزيابی ها و تجارب . اجتماعی را در پی خواهد داشت

 سياسی و ملت عرب درس های آموزنده را در –حاصله از نبرد دو طيف اشغالگران نظامی 
به چالش کشاندن جمهوری .  انتفاضه را بهمراه داشته استجهت پيشبرد اهداف و خواست

 ولی فقيه و –دولت ايران . اسالمی بر اساس شرايط عينی و نياز و ضرورت جامعه می باشد
 قضائی خويش و نهادهای تحميلی و مهاجرتی در منطقه –واليت فقيه سرمست از قدرت نظامی 

آن عاجز و در انحصار قدرت و سرکوب و همچنان از درک واقع بينی جامعه و شرايط دشوار 
شعارها و مواضع آشکار انتفاضه . اهداف آپارتايدی و شوونيستی به مسيرشان ادامه می دهند

ناگفته های بيشماری را به دولت ايران گوشزد و از عواقب خطير و نسنجيده آنان بر حذرشان 
ی فقيه و واليت فقيه چهره از ملت عرب با گسستن زنجيره های اوهام و فريب کارانه ول, داشت

نقاب اهريمنان جمهوری اسالمی و دولت ايران برداشت و حاضر به فريب خوردن ايدئولوژی 
های به ظاهر متضاد و در عمل اشتراک در هدف و استراتژی و عمل سياسی واحد از جانب 

فارس به هر ايرانيان نخواهد پذيرفت و به انتفاضه خويش بر عليه غارتگران و شوونيست های 
  .شکل و شمايل آن ادامه خواهند داد

گسترش و عمق انتفاضه و . انتفاضه ای که به دو هفته گرائيد حکايت از ادعاهای بيشماری ست
 وزارت -سرايت آن به روستاها و اقصی نقاط منطقه و اعزام هيأتی از رئيس جمهور ايران

  .دليل و اثبات چنين ادعائی استبهترين ) منطقه (  اعزام نمايندگان پارلمان -اطالعات
 جنجال آفرينی بدون شک هسته مرکزی – بی تفاوت بودن – تحميل شرايط –منزوی نمودن 

اين همان . دورانی ست که فاصله توطئه ناتمام کنونی با توطئه های بعدی را تشکيل می دهد
 در محمره به 1979 .5. 30ترفندی ست که دريا دار و استاندار وقت منطقه احمد مدنی در تاريخ 

وظيفه يکايک ماست از کليه مکتب های بين المللی و بشر دوستانه بخواهيم اين .( اجرا گذاشت
  .).جانی را دستگير نموده و به ميز محاکمه و عدالت بکشانند

  
  

  طيف سياسی و انتفاضه
هداف سياسی طيف سياسی منشاء قدرت سياسی مردم می باشند و با چنين پشتوانه عظيم و حائل ا

انتفاضه هر گامی که پشت سر می گذارد بطور طبيعی اتحادی از عناصر . به تحقق می رسد
اتحاد از جانب چه کسانی ست و عنصر دخيل در انتفاضه دارای . شرکت کننده را تشکيل می دهد

  چه صفات و القابی هستند؟
نيروهای صادق و با عميق شدن انتفاضه و خواست مشروع ملت عرب با جذب بيشماری از 

خدمت گذار و ذوب نمودن اقشار بيشماری از مردم نيروهائی که سعی نمودن در دستگاه اداری 
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و دولتی خدمتی به همنوعان خود نموده و بار سنگين اجتماعی و اوضاع اسف بار معيشتی را 
 بنوعی کاهش دهند و از فروپاشی بافت اجتماعی ممانعت بعمل آورده که با چهره عريان و
وحشی ولی فقيه و واليت فقيه و دولت ايران مواجه گرديده و به همسوئی با انتفاضه و ملت 
خويش گام های ايجابی و پر ثمری برداشتند و همگی دارای مناصب و سمت های برخوردار 

انگيزه اصلی رويکرد از نظام و تعابير هويت . بودند و عمدتا از اقشار کم در آمد جامعه هستند
انتخاب را بر خدمت گذاری به , ت ايران و اهداف شوم و شرايط بغرنج کنونی منطقهکنونی دول

  .همنوعان و ملت خويش ترجيح دادند
. بايد ابتکار عمل و مقابله با تجاوز را بدست گيرد, هر ملتی پيش از آنکه مورد تجاوز قرار گيرد

ت و ارزيابی انتفاضه شرکت برای شناخ. ملتی با چنين اراده بازنده ميدان مبارزه نخواهد بود
. طيف های سياسی و تاثير پذير بدون آنها بر انتفاضه و کيفيت پروسه مبارزاتی آن می باشد
. همسوئی و همگامی مهاجرين سياسی با انتفاضه نشان بينش باال و درک مسائل منطقه می باشد

سی اگر چه در اشتراک و وحدت عمل سيا.  تطبيق واقعيت را بهمراه دارد–دانستن حقيقت 
ديدگاههای مشترک و . پروسه مبارزه آنهم بشکل مقطعی و نه دراز مدت تحقق خواهد يافت

سياست طرد و نفی جريانات . اهداف مشترک از خصوصيات بارز چنين اتحاد عمل سياسی ست
سياسی عمال نا ممکن و مخرب می باشد و از آسيب پذيری اجتماعی و سياسی باالئی بر انتفاضه 

  . ردار می باشد و به پراکندگی نيروها و عدم جذب ديگر عناصر کمک چندانی نمی کندبرخو
چه کسانی را در کنار خودش احساس می نمايد و از آنها حمايت ) ملت عرب ( بايد ديد ملت ما 

طيف يک پارچه و متحدالشکل حکومت با استراتژی واحد و هدف واحدی بر عليه ملت . می کند
 و نبايد خوشبين و خوش باور بود که بخشی از دولت ايران در برابر انتفاضه ما عمل می نمايند

  .هرگز, ملت عرب از خود انعطاف و همسو بوده
ولی فقيه و واليت فقيه متحدا و متفق اند هر عمل نظامی و سرکوبگرانه را ) دولت ايران ( آنها 

آورند و دشمن ملت عرب در  سياسی خويش به اجرا در –در منطقه جهت استمرار اشغال نظامی 
ما نيز در برابر چنين دشمن غداری صفوف خود را . برابر ما متحدالشکل و متحدالقول می باشد

 راهنمائی و – شرکت های توليدی دولتی -فشرده و عناصر حکومتی و پرسنل ادارات دولتی
تفاضه هويت بشمار  راه آهن همگی را به انتفاضه پيوند داده و بخشی از ان– بانک ها –رانندگی 

  .رشادت ها و مساعدت های آنان در حافظه تاريخ ملت عرب جاودانه خواهد ماند. آورد
و نيروهای مستقل صرف نظر از ديدگاهها و )  ح –االهواز ( طيف های سياسی داخل وطن 

برداشت هايشان نسبت به جمهوری اسالمی ايران که ناشی از شرايط و فضای بسته سياسی بوده 
م بسزائی در شناخت ماهيت و اهداف شوم ولی فقيه و واليت فقيه و دولت ايران داشته اند و  سه–

خدمات شايان توجه ای به انتفاضه نموده اند و تالش های بی وقفه در شهرها و روستاها که ولی 
فقيه و واليت فقيه حمايت از اسالم و مستضعفين که در اصل استراتژی نظام را تشکيل ميدهد و 

توسل به سنت ( می بايست چنين سالحی را از . دوش نمودن و تشويق افکار عمومی می باشدمخ
اينست آنچه سياست و خط . ولی فقيه و واليت فقيه گرفت و برعليه خودش بکار گرفت) مردم 

بايد ديد و بياموزيم دشمن ما از چه چيزی بيم و هراس دارد و در کجا مقاومت . مشی می نماييم
  بت به چه چيزی عکس العمل نشان می دهد و بعبارتی استفاده بجا و الزمنموده و نس

   عمل– 3 حرف             – 2 روش             – 1
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بکار می برد و بعنوان ) نيروی مقابل ( روش هائی که جمهوری اسالمی در قبال حريف خود 
حکومت و , ر گيريممی بايست اين تکنيک را به ضد خودش بکا. تکنيک جنگ روانی نام ميبرد

 ديگر به چه چيزی می –يا نظامی که پشتش خالی باشد و از پشتوانه مردمی برخوردار نباشد 
  انديشد و يا در فکر چه چيزی است؟

  
  

  انتفاضه و اينترنت
در آستانه رويدادهای چند هفته اخير انتفاضه و در ادامه توقيف بسياری از فعاالن سياسی و 

 وزارت اطالعات برای تحميل – وزارت کشور – فشار قوه قضائيه –جوانان و غير سياسی 
سانسور و بستن کليه منافذ خبری و اطالع رسانی به خارج و قطع تلفن و اينترنت در ايام 

( انتفاضه از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن و خروج شبکه بين المللی الجزيره 
ارجی به منطقه و اطالع از کم و کيف عدم وصول خبرنگاران خبرگزاری های خ) خبرگزاری

قضايا و وقائع و رويدادهای پيش آمده و جنايت ولی فقيه و واليت فقيه و همسوئی اپوزيسيون 
  .ايرانی با جمهوری اسالمی ايران

چپ به لحاظ ايدئولوژی و راست به لحاظ باورهای افراطی و شوونيستی خود همگی در يک 
اضه ملت عرب هم آواز با جمهوری اسالمی ايران و فيلترينگ صف و با شعار واحد بر عليه انتف

ادامه بستن فضای سياسی و سرکوب خونين که بيمارستان ها نيز از , نمودن سايت های سياسی
پذيرش مجروحين و طرد آنها و در مواردی تحويل مجروحين به مقامات امنيتی وزارت 

و تصاوير جابجائی نظامی و ايست های اطالعات که همگان از طريق اينترنت و گزارش وقائع 
 ولی فقيه و واليت –کنترل و بستن کليه منافذ چهره عريان دولت ايران . بازرسی شاهدش بوديم

اما حوادث بعدی نشان داد که اين نيز بخشی از طرح بزرگی بوده که . فقيه را به نمايش گذاشت
در پشت اين اقدام در تدارک چه بايد ديد . اکنون بعنوان عمليات سرکوب نام برده می شود

 شکنجه و اعدام حاصل بستن فضای سياسی منطقه –دستگيری ها . جناياتی و توطئه هائی هستند
  .ستا

 آگاهی و تکنيک در واقعيت از موضع ضعف سياسی –جنگ انديشه های کهنه و پوسيده با دانش 
ی نمی تواند مقتدر و مسلط چنين دولت, ترس و واهمه از سايت های سياسی. آنان ناشی می باشد

واليت فقيه و ولی فقيه و دولت دست نشانده که از حمايت و پشتوانه مردمی تهی . بر اوضاع باشد
دولت جمهوری اسالمی ايران فکر .  می کوشد حمايت و پشتوانه خارجی را کسب نمايد–باشد 

واست خود ترسانده ملت عرب را از استمرار انتفاضه وخمی کند با ايجاد فضای رعب و وحشت 
مرعوب چنين جنايات دهشتناک خود نمايد که حاکی از عمق وحشت و ترس از انتفاضه و ابعاد و

  .آن می باشد
باء و اجداديش و تمسک ملت عرب با تمسک به تاريخ با ارزش و حماسه ای خود بر سرزمين آ

روع خود عدول به شهادت و قضاوت گرفتن تاريخ هرگز از حقوق مشبه فرهنگ وآداب وسنن و
بسيار غم انگيز است وقتی که به چهره هائی نگاه می کنی . ننموده و به انتفاضه ادامه خواهد داد

حاال امروز بقايای . که تصور می کردند عزيزان و فرزندان شان زنده در زندان ها بيابند
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تگی پيدا پيکرهای پاک و نحيف شان را در کيسه ها در رودخانه کارون با آثار شکنجه و سوخ
چنين جنايات هولناک و ضد بشری زيبنده تن بی آاليش و ضمير و ماهيت اشغالگران . می کنند

  . واليت فقيه و ولی فقيه می باشد
سرعت تحوالت بشکلی ست که وقائع و رويدادها بسرعت کهنه شده و حوادث جديدی جايگزين 

پذيری آن بر مواضع و صف تحميل انتفاضه بر طيف سياسی درون و برون و تأثير . آن شده
بندی طيف سياسی موجود نشان از غفلت و عدم درک ضرورت ها و اولويت های جامعه بشمار 

  .می رود
تغيير ديموگرافی منطقه و اعزام نيروی تحصيل کرده و دارای تخصص به ساير نقاط ايران از 

رمول بندی های جمله موارد چنين غفلت هائی ست که خارج از برنامه ريزی های سياسی و ف
اجتماعی آن بوده که تشکيالت طيف سياسی بدان متکی و پايه و اساس تئوری آنها را تشکيل می 

تغيير و تحول و رويدادهای اخير منطقه متأثر از چنين وقائع و حاصل عمل کردهای . دهد
انطباق تحليل و مواضع بر اساس شرايط عينی .  سياسی منطقه می باشد–اشغالگران نظامی 

اتحاد , با احزاب و نيروهای مستقل درون) تئوری و پراتيک ( جامعه و هماهنگی عمل سياسی 
عمل و ارائه برنامه واحد ضرورت استمرار انتفاضه و حفظ نيروی تأثير گذار در صحنه و 

عامل بالفعل در برابر , ضرورت تشکيل اتحاد در جناح بندی طيف های سياسی در مرحله گذار
و تاخت و تازهای ) دولت جمهوری اسالمی ايران ( سياسی در برابر دشمن اهداف و بازوی 

  .  سياسی و ديپلماسی آن در صحنه بين المللی می باشد
ادامه و استمرار وضعيت نظامی در شهرها و اطراف آن در بی ثباتی و ناپايداری جهت سرکوب 

اسی منطقه و اعزام  سي–نمودن ملت عرب و دستگيری های شبانه توسط اشغالگران نظامی 
  .نيروی بيشمار نظامی ورزيده برای کنترل اوضاع و مرز

اين تصميم چنان قاطع توسط ولی فقيه و واليت فقيه ودستگاههای ذی نفوذش اتخاذ گرديد که پيش 
 گسترش و وسعت بخشيدن انتفاضه به –بينی چنين وضعيتی دور از انتظار دولت ايران نبوده 

نيروهای اعزامی را به درون منطقه فرا خوانده و سالح ,  دور دستکليه شهرها و روستاهای
را به قياس )  هويت –محمره ( وجه تشابه دو انتفاضه . هايشان را بسوی ملت عرب نشانه گرفتند

هر دو انتفاضه در زمان حاکميت جمهوری اسالمی ايران که از تاريخ پند و اندرز . گذاشت
وده و تبليغاتی و شانتاژ سازی های حکومت تئوکراتيسم های نياموخته و لشکر کشی را پيشه نم

برای درک واقعيت های , واپسگرا و متحجر به لحاظ برداشت های سياسی خودشان تدارک ديدند
  .کنونی منطقه و شرايط بغرنج و اسف بار کافی نبود

حضور در صحنه طيف سياسی و تعقيب نمودن تحرکات و امور و وضعيت جديد از جانب 
  .  سياسی منطقه را در معادالت و محاسباتمان بگنجانيم–غالگران نظامی اش
  

  انتفاضه و دکترين
تحوالت اخير مرحله نوينی از تنش های اجتماعی را به همراه داشته و شکل و جوهره تحوالت 
به گونه ديگری و در ابعاد وسيع تری مطرح گرديده و شعارها از شفافيت و شرايط عينی جامعه 

ت دريدن و شکافتن مرز نهائی محدوديت ها و حصارهای تحميلی و حمل پرچم االهواز و ضرور
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اما نشان از واقعيت ها و ,  ح که نشانه و سمبل ملت و منطقه می باشد شعارها غافلگير کننده–
  .شرايط جامعه ست

اسقرار نيروهای نظامی و ادوات جنگی منطقه را عمال در محاصره کامل نيروهای تجاوزگر 
  . آرايش و تغييرات جدی در منطقه آشکار می باشد–رار داده ق

تغيير روند سياسی و ادامه روند کنونی توانست با شکل گيری و قدرتمند شدن شوراهای شهر و 
 فرهنگی شکل کم – سياسی –روستا و دخالت اين نهاد اجتماعی در تصميم گيری های اقتصادی 

 سياسی و عميق تر شدن فجايع –و شرايط سخت نظامی ناگفته های بيشمار . و بيش واقعی بگيرد
 – سرقت – فساد – بيکاری –اعتياد ) منطقه و کاستی ها و بر جسته شدن آنها در سطح جامعه 

  .همگی محصول اشغالگران و نظام آپارتايدی تئوکراتيسم های حاکم می باشد) قتل 
يکی در جهت اثبات , ابر يکديگررو در روئی و قرار گرفتن دو جريان اجرائی و حکومتی در بر

استمرار و تثبيت وضعيت , و ديگری در جهت نفی واقعيت ها و برداشت های سياسی منطقه
 فرهنگی و اقتصادی آن و ديگری در جهت تغييرات – اجتماعی –موجود در کليه ابعاد سياسی 

  .بر اساس شرايط عينی و ضرورت جامعه و مبرم بودن آن در شرايط کنونی
ا و نيروهای صادق و وفادار به اهداف دراز مدت ملت عرب و عدم تحمل و پذيرش چنين شوراه

روندی که در برگيرنده منطقه و خواست و مبارزه با کاستی های جامعه و رفع آنها و مردمی 
بودن عناصر و نيروهای شوراها که بدور از هر وابستگی فکری و جناحی و با پذيرش مسئوليت 

يط را بر خود تنگ نموده و هدف را بر سنت شکنی اداری و حکومتی با سنگين و خطير شرا
  .پذيرش عواقب و نتايج آن ترجيح دادند

  . سياسی–تئوری اهداف و حفظ موقعيت اشغالگران نظامی : دکترين
  . تقويت مواضع و جريانی که در جهت حفظ مصالح حاکميت ايران بر منطقه– 1
  ).ه های قطور واحدهای اطالعات و ضد اطالعات الي(  طرح کهنه کمربند امنيتی – 2
  . پادگان ها و موقعيت های رزمی متعدد در سطح منطقه– 3
  . حزب و سازمان از سوی دولت ايران– تاسيس جبهه – 4
  . ملی گرائی– تماميت ارضی – ترويج عرق ملی – کانال يا شبکه تلويزيون – 5
  . ملی و ترکيب اجتماعی کنونی جرايد در جهت مصالح– کتب – نشريه – چاپ – 6

عاجز از درک انتفاضه و توسل به مسائل حاشيه ای و به انحراف کشاندن آن و توجيه و برجسته 
که ) اختالفات سنتی و متأثر از مسائل اجتماعی دو طايفه ) نمودن اختالفات درونی و اجتماعی 
 ولی فقيه و –ری جمهوری اسالمی ولی برداشت يا بهره بردا, هيچ گونه تناسبی با انتفاضه نداشته

واليت فقيه و جهت دار نمودن آن بديلی از انتفاضه و مطرح نمودن و تمسک به آن در سطح 
 جمهوری ولی فقيه و واليت فقيه و –سالح و حربه ای که هميشه مورد توجه دولت ايران . جامعه

ه چنين ابزاری جهت تئوريسين های وابسته به آنها در جهت تحريف وقايع جامعه و توسل ب
خروج از حلقه محاصره انتفاضه ست و بن بست سياسی منطقه در برابر مقاومت ملت عرب در 
اشکال و شيوه های ابتدائی و مردمی آن که به کالف سر در گم نيروی قهريه ولی فقيه و واليت 

  .فقيه منجر گرديد
سيجی های اعزامی از طهران و مقاومتی که تا پاسی از شب ادامه داشته و خواب را از چشمان ب

طبيعتا نيروئی که از انسجام و تشکل و ديسيپلين خاصی برخوردار باشد از . ديگر مناطق گرفت



  27

امتياز و قدرت مانور بهتری برخوردار می باشد و نيروی سرکوب گر و رزمی از چنين ويژگی 
  .شتوانه مردمیدر برابر نيروی نامنظم و فاقد تشکل برخوردار بوده اما از حمايت و پ

 تلفن و سايت های اينترنتی از جمله اهداف ولی فقيه و واليت فقيه در راستای – برق –قطع آب 
مقاومت و ايستادگی و تغيير اوضاع و شرايط بسود . بستن فضای سياسی و سرکوب می باشد

حفظ . انتفاضه و هدف و خواست ملت عرب را بر دولت جمهوری اسالمی ايران تحميل نمود
مرحله نوينی از انتفاضه و اجرای قدرت در منطقه در برابر , رايط موجود بر گستره جامعهش

 کمر همت بر نابودی و – سياسی و سئواستفاده از احساسات و سنت گرائی –اشغالگران نظامی 
  . ميراث و غارت ثروات منطقه چنگ انداخته است– فرهنگی –محو هويت تاريخی 

 هائی هدفی بجز حفظ دولت و تثبيت آن در منطقه و استفاده از حيله اجرای چنين اهداف و سياست
ها و ترفندهای سنتی که ريشه در وابستگی اعتقادی و ايدئولوژی مردم داشته و تا حدودی کار 

 اين حق و وظيفه و رسالت تاريخی مان است که در برابر هر آنچه دولت برای حفظ –ساز بوده 
 به افشای ماهيت اشغالگرانه و به مقابله بر – بکار می بندد ساختار خود کامه اش در منطقه

  .اساس درک شرايط عينی و ضرورت آن به مقابله در هر شکل آن بر خيزيم
هرگز نمی توان به . حق تعيين سرنوشت بر اساس نياز مبرم و تنها راه حل اوضاع کنونی ست

می که در اسارت و اشغال  آسايش و همزيستی مسالمت آميز چشم دوخت مادا– رفاه –رشد 
 سياسی و حق کمترين تصميم گيری و مشارکت در سرنوشت بوده و فاقد اختيارات –نظامی 

  .قانونی و سرنوشت ساز بوده
 و فرهنگی – اجتماعی – خواهان احياء و رشد طيف های اقتصادی –انتفاضه در طيف سياسی 

. مله اهداف انتفاضه کنونی ستست و پايان بخشيدن به غارتگری و چپاول و محروميت از ج
گذار از مرحله کنونی اجتناب ناپذير بوده و به هر شکل از اشکال آن نه خوشبين و نه خوش باور 
بود و به دور از بغرنجی ها و حادثه آفرينی ها و بر اساس شرايط عينی بر اوضاع و وقائع مسلط 

بزار مورد نياز انتفاضه که حاصل بوده و بدنبال راهکار نوين و شيوه های اصولی بکار گيری ا
واقع بينی و درک اوضاع و احوال کنونی و ارزيابی نيروهای حمايت کننده و پشتيبان انتفاضه و 

حوادث و وقائع مهم ديگری در اين روند شکل خواهد . طيف سياسی درون و برون می باشد
و تحولی و انتفاضه ای دور از عواملی که در هر تغيير . اما نبايد اسير و تسليم آنها شد. پذيرفت

 سياسی انتظار گل شقايق را داشت بايد شرايط سياسی –انتظار نبوده و نبايد از اشغالگران نظامی 
و موقعيت اجتماعی اشغالگران را ارزيابی نمود و بر اساس آن تحوالت را دنبال نمود و بسوی 

 –ال دولت جمهوری اسالمی ايران در واقع بايد نتايج چنين عملکردها و اعم. دشمن خيز برداشت
ولی فقيه و واليت فقيه را مورد ارزيابی مجدد و بررسی راهکارهای آن و چاره جوئی اساسی و 

  .عينی را وصف العين قرار داد و عمل نمود
بلکه مسيری را انتخاب . عقب نشينی و بست نشستن و بفکر راه و چاره نبودن خالصه نمی گردد

. ين و عوارض و آسيب های اجتماعی به مراتب کمتری برخوردار باشدنمود که از تلفات سنگ
 ولی فقيه و واليت فقيه سعی نموده تا فرهنگ سياسی جامعه را به آشوب و حمام –دولت ايران 
همچنانکه تالش می نمايند شکاف درون انتفاضه را خلق نمايند و طيف هائی از . خون بکشانند

بايد ديد نشانه های چنين شکافی . انتفاضه را بهمراه داشته باشدپيکره آنرا جدا نموده و تضعيف 
  .در کجا خودش را هويدا می نمايد
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 ح جريان دارد و همگی با آن روبرو هستيم در خور شأن و با –بنا بر اين تحولی که در االهواز 
نا و  دارای زير ب–طبعا دارای ساختاری ست , انتفاضه ای با اين تحول عظيم. هويت می باشد

روبنائی ست که به آسانی شکل نگرفته و با پشت سر گذاشتن توطئه ها و فراز و نشيب های 
  . بيشمار شاهد تحوالت کنونی آن هستيم

چنانچه با عمق بيشتری به انتفاضه بنگريم آنوقت برايمان جابجائی و تغيير رؤسای جمهوری در 
امی حاصل نگرديده و ادامه همان ايران هيچگونه تغييری در سرنوشت و خط مشی سياسی و نظ

.  ولی فقيه و واليت فقيه می باشد–استراتژی و هدف مد نظر دولت جمهوری اسالمی ايران 
بسياری فاکت های اجتماعی و کاستی های آن بمثابه فلسفه مبارزاتی ملت عرب مشهود می باشد 

  .و مردم ما روزانه آنرا لمس می نمايند
و پديده های شوم آنرا در کنار يکديگر قرار دهيم فاکت ها به چنانچه واقعيت های اجتماعی 

 فرهنگی و اقتصادی می باشد و در اين – اجتماعی –تحليلی قابل تعمق و در خور شأن سياسی 
بايد منتظر ماند و تحوالت آينده را بر , شرايط است که مفهوم واقعی خودشان را خواهند يافت

به انتظار نشستن نه . ر شرايط عينی جامعه تطبيق نموداساس معيارهای فوق و ماهيت آنرا ب
بمعنای در انتظار فرج آسمانی ست بلکه هر انتفاضه تحوالت سلبی و ايجابی خاص خودش را بر 

حاصل می گردد و بايد ببينيم ) تئوری و پراتيک ( اساس شرايط موجود و تطبيق شعار و عمل 
 کننده داشته و آنرا به فعل وادار نموده است تا اين چه نيازی و چه عواملی در انتفاضه نقش تعيين

  .نيروها را با اين شعارها به ميدان کشاند و عواقب سنگين آنرا با جان و دل پذيرا شدند
انتفاضه در صورت امکان و توان و حجم خود در برابر توطئه ها و اهداف پليد و شوم دولت 

چنين مقاومتی به . بهائی ايستادگی و مقاومت کندايران و ولی فقيه و واليت فقيه به هر ارزش و 
  .عزم راسخ و هوشياری و درايت ملت عرب نيازمند است

مرحله نوينی از پروسه مبارزات , چنانچه انتفاضه از اين کارزار موفق و سربلند بيرون آيد
آينده و تاريخی را آغاز خواهد نمود و با استفاده از تجربيات چند دهه گذشته در راستای اهداف 

در تدارک اين مرحله . حفظ و تثبيت دست آوردهای آن که در مرکز ثقل آن قرار خواهند گرفت
از مقابله و رو در روئی انتفاضه با ضد انتفاضه و آنتی تز آن مواجه گردد که جمهوری اسالمی 
با زمينه سازی و تحريک نمودن فضای منطقه را نظامی کرده و فرهنگ توسعه سياسی و رشد 

بدون , درسهائی که از گذشته و حال برای آينده آموخت و پند گرفت. نرا متوقف و سرکوب نمايدآ
بايد به عمق اين تحول که ريشه تحوالت . شک انتفاضه تحوالت خودش را بهمراه خواهد داشت

توجه نمود و راهکار مناسب را به کار بست و انتفاضه را بر اساس تحوالت نوين و , بعدی ست
  .طيف سياسی جامعه بر اين امر کامال آگاه و واقفند. گام به پيش بردگام به 

  
  

  درس هائی از انتفاضه محمره
.   هدف و خواست مشترک به ميدان آمد–با همان شعار)  ميالدی 1979( نسل انتفاضه محمره 

استمرار و ادمه دهنده انتفاضه محمره و تکاملی از هدف و )  ح –االهواز ( انتفاضه هويت 
هدف و خواست مشترک ويژگی انتفاضه کنونی ست و از . خواست ملت عرب بشمار می رود
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سوی ديگر تاکتيک های دو زمانه و اهداف ملی و محور تنش های کنونی را از زاويه به 
مخاطره افتادن امنيت ملی و دخالت نيروی خارجی از جمله اهداف رهبران جمهوری اسالمی 

وقائع و رويدادها تحول خاص خود را . قيه بدان متوسل می گردند ولی فقيه و واليت ف–ايران 
بهمراه خواهند داشت و بستگی به موقعيت و شرايط محيطی بوقوع پيوسته داشته که مسئله 

ولی تأثير پذيری آن بر عوامل فوق و پيش رو و حجم و ارزش آن بر , اساسی بشمار نيآمده
سمت و سوی چنين پديده هائی بستگی به روند . دتحوالت پيش آمده قابل تعمق و درنگ می باش

  .انتفاضه خواهد داشت
 ولی فقيه و واليت فقيه تعبير درستی از امپرياليسم و شيوخ االهواز –نه جمهوری اسالمی ايران 

ايران حاضر به درک درستی از طبقات اجتماعی و بافت ) ايدئولوژی (  ح داشته و نه چپ –
ی وار استناد به متون و ايده های انديشمندان شرق و اروپا و جمعيتی ملت عرب داشته و کپ

تطبيق و باورهای خويش را کالسيک وار بر فرمول بندی آنها بکار می برند با توجه به اينکه 
هيچگونه وجه تشابه و سنخيتی بين بافت های اجتماعی و مجموعه قوانين حاکم بر آن می باشد که 

جتماعی و قوانين اجتماعی آن است و تغيير و تحوالت جوامع سلسله وار در برگيرنده روابط ا
کنونی را ناشی از کاستی ها و محروميت پنداشته و ملت های جغرافيای ايران را با پشتوانه و 
حمايت شيوخ خود و امپرياليسم و شرايط حساس و موقعيت خطير که تهديد کننده امنيت ملی 

 ولی فقيه و واليت فقيه و طيف چپ و –ولت ايران بشمار می رود مورد استفاده هر دو طيف د
چنين القابی را متوجه انتفاضه نموده و , سلطنت طلبان و مشروطه خواهان و پان ايرانيست

  .حمالت تبليغاتی خويش را بر عليه ملت ما بکار بسته اند
ملت شرايط عينی جوامع کنونی و ضرورت بخشيدن به تغيير و تحوالت کنونی و انفجار جوامع 

های جغرافيای ايران و بدليل خصلت های شوونيستی و آپارتايدی حاکم بر آنها از درک واقعيت 
های موجود عاجز مانده و ريشه تحوالت اجتماعی کنونی را نسبت به شيوخ و امپرياليسم داده و 
ضعف جامعه شناسی و عدم تحليل علمی و دقيق از جوامع سنتی و بافت اجتماعی آن و از سوی 

گر ضرورت تحوالت و شرايط عينی ملت ها را با هاله ای از ابهام و گمراه کننده برای ملت دي
فارس که خود نيز باعث و بانی فتنه و دشمنی فی مابين ملت های جغرافيای ايران را خلق می 

می بايست بهر شکل ممکن با فرهنگ ستيز برخورد قاطع نمود و نسبت دادن نيروی سوم . نمايند
داخلی و حق مشروع مبارزه و خواست ملت ها را با موضعی شفاف و قاطع در برابر در امور 

  .آنان ايستاد و افشاء نمود
شرايط عينی و واقع بينی و درک اوضاع و شرايط کنونی را پيشه هدف خود نمود و کاشتن بذر 

 و از ميان فی مابين تبديل نمود) برادری ( کينه و نفرت در ميان ملت ها را به دوستی و اخوت 
مليت مورد نظر شخصيتی را در برابر شخصيت ديگر قرار داده و سياست تقويت جناحی در 
برابر جناح ديگر و نفی خواست ملتی را پيشه خود نمودن و تمرکز و تاکيد براين موقعيت 
اجتماعی و خلق تشنج در بافت اجتماعی منطقه و عدم درک و هضم نظام اجتماعی ملت عرب و 

ن و تغييرات پيش رو و از سوی ديگر در جهت ايجاد شکاف و دو دستگی در جهت تحوالت آ
  .همسوئی و رفع تنش های چنين جوامعی گام برداشت

جمهوری اسالمی ايران در پی يافتن آلترناتيوی )  ميالدی1979(بطور مثال در انتفاضه محمره 
نمود و بدنبال نيروی مخالف در برابر عالم ربانی شيخ محمد طاهر آل شبير خاقانی صف آرائی 



  30

وی شيخ عيسی طرفی و عالمه شيخ محمد کرمی آنان را نمايندگان دولت ايران در منطقه و 
برخی امور شرعی معرفی نمود و حزب پان ايرانيست که از زمان محمد رضا پهلوی در محمره 

دارای هر دو . فروهر داريوش - 2 محسن پزشکپور و – 1 تأسيس گرديد که دارای دوجناح
ئل برداشت ها مقارن نسبت به مسا(وت بوده ديدگاه مشترک بوده ولی برداشت هايشان متفا

و در شرايط کنونی منطقه و در نظام جمهوری اسالمی دفتر حزب پان ايرانيست ) يکديگر نبوده
  .دائر می باشد

پايه و اساس وجود چنين حزبی در منطقه بر دامنه اختالفات و رشد و ترويج افکار شوونيستی که 
و براه انداختن فتنه و دسيسه بر تنش ها و تشنج های موجود افزوده و وجود اين حزب در 

  . سرزمين عربی هيچگونه ضرورتی ندارد و می بايست برچيده شود
محمره به لحاظ دارا بودن ويژگيهای مناسب مرکز ثقل و هرم انتفاضه ای گرديد که به زعامت 

 آل شبير الخاقانی و طيف سياسی آن گزينه و انتخابی که همواره عالم ربانی شيخ محمد طاهر
 و بعنوان رهبر و سخنگو در سطح منطقه 1979ويژگيهای زعيم و رهبر قيادی مورد قبول نسل 

مورد قبول عام و خاص قرار گرفت و در محمره تجمع و وحدت طيف سياسی مزيد بر اين علت 
پراکندگی طيف سياسی و از سوی ديگر . ر بود ح وضع به گونه ای دگ–در االهواز . گشت

زعامت عالمه شيخ محمد کرمی پذيرش چنين خواست و بار سياسی و تبعات آنرا نداشت و 
اوضاع را آنگونه که هست و سير آن در مجرای طبيعی و تسليم اراده طبيعت را پذيرا بوده تا 

مهيا بودن شرايط ذهنی و تحميل آن و تغيير شرايط بر اساس نياز و درک و ضرورت وقت و 
عامل تعدد آراء و برداشت گوناگون از تحوالت مابين دو عالم ربانی و فقيد و راحل . عينی جامعه

برنامه گرفتن از يکديگر و سئواستفاده و بهره برداری دولت جمهوری اسالمی ايران در جهت 
ف در برداشت اختال. اهداف خويش باعث تضعيف قدرت و دو پارچه نمودن آن منجر گرديد

عدم شناخت کافی ملت عرب از طيف سياسی . ذهنی دو عالم ربانی بود نه در جوهره و هدف
خويش بدليل فضای بسته سياسی و حساس بودن دولت جمهوری اسالمی ايران از تغيير و تحول 
سياسی ملت ها و عدم انسجام و تشکل و يافتن يکديگر حول يک هدف و يک شعار بهترين 

عالم ربانی شيخ خاقانی از . هبران دينی جامعه در شرايط وقت بشمار می رفتندجايگزين ر
خواست ملت عرب از جايگاه واالئی ی سياسی متناسب با شرايط جامعه وموضع انقالبی و رهبر

  .عملکردهای مثبت محو نخواهد شدهرگز از اذهان تاريخی منطقه واهداف و, هبرخوردار بود
خشونت را بهترين جايگزين اوضاع و , و خوی نظامی گری)  مدنیسيد احمد(استاندار منطقه 

احوال وقت بشمار آورده و با سرکوب و بستن مراکز و کانون های فرهنگی و سازمان سياسی 
در سرتا سر منطقه و ريختن خون سيصد شهيد و پانصد نفر دستگير و مجروحين غير قابل آمار 

 که معروف به چهارشنبه سياه و ساعت چهار بامداد  پنج شنبه و جمعه–بمدت سه روز چهارشنبه 
ق خلخالی در خاطرات شيخ صاد(ی مخفيانه و سری و بدون محاکمه  و اعدام ها1979. 5. 30

  .انتفاضه محمره تنها در اين چند سطر خالصه نمی گردد). اين مورد خواندنی ست
ناسب و تصوير نزديک به تطبيق تئوری بر واقعيت انتفاضه بمعنای اخص کلمه زمان و مکان م

واقعيت و اوضاع بغرنج منطقه که لحظه به لحظه حوادث و رويدادها شتاب گرفته و بر يکديگر 
  .دقت عمل و تمرکز بر مسائل را پيگيری می نمايد, پيشی نموده
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در جائيکه دولت جمهوری اسالمی ايران خود را در محاصره و حلقه تنگ ميدان مبارزه سياسی 
تاثير پذيری و انسجام می تواند مهر خودش را بر پيشانی تحوالت , تفاضه می بينددر چارچوب ان
  . ولی فقيه و واليت فقيه بزند–و دولت ايران 

 اجتماعی که در بر گيرنده منافع و –زير بنای اقتصادی ) خلق ( حل معضل سياسی و ايجاد 
 وظيفه مبرم انتفاضه را مصالح وسيع ترين اقشار و طبقات محروم اجتماعی را تامين کند و

دکترين دولت ايران که بر پايه و اساس جغرافيای واحد و نظام واحد و وحدت . تشکيل می دهد
کلمه خالصه و مبتنی می گردد با پشت سر گذاشتن سه دهه از حاکميت جمهوری اسالمی و بکار 

حول و رشد گيری اسلوب و منش های سرکوب گذشته و عدم پذيرش شرايط کنونی و تغيير و ت
  .آگاهی سياسی ملت عرب بدنبال تحقق دکترين خود در منطقه می باشد

دردناک بودن اين روند در شرايط کنونی در اين نکته نهفته است توقف و ايستائی زمان و شيوه 
تاکيد و ضرورت ياد آوری انتفاضه محمره . برداشت فکری و تطبيق آن با سه دهه گذشته است

  .طباق آن با انتفاضه کنونی بلحاظ وجوه مشترک و دکترين آن می باشدبه قياس گذاشتن و ان
 سياسی منطقه است و در شرايط کنونی –انتفاضه کنونی محصول هشت دهه اشغال نظامی 

  .دوران رشد و بلوغ فرهنگ سياسی و گسترش آن در سطح منطقه می باشد
انتفاضه و هدف آن بشمار می تعدد توطئه ها و اهداف دولت جمهوری اسالمی ايران داللت بر 
  . رود و ادامه دهنده و استمرار و تلفيقی از انتفاضه های گذشته است

استراتژی دولت جمهوری اسالمی ايران بزرگترين تهديد کننده تماميت ارضی منطقه بشمار می 
رود و بغرنج بودن اوضاع و شرايط حساس را نمی توان با سطحی نگری و نپرداختن به عمق و 

و تسليم شرايط و حفظ ه اوضاع و شرايط موجود و خود را اسير حوادث و وقائع و رويدادها ريش
اهميت موقعيت ژئوپلتيک منطقه و معادالت استراتژيک  .بنمائيم) پوزيتيويستی(وضع موجود 

ما را در رسيدن به هدف و شناخت ,می ايران و متنوع بودن ديدگاههادکترين دولت جمهوری اسال
خواست سياسی انتفاضه فراتر از تنش های . غدار قدم به قدم نزديک می نمايدشفاف دشمن 

 انسجام و پرهيز از – آگاهی سياسی –عمق انتفاضه . موجود با حاکميت جمهوری اسالمی است
به انحراف کشاندن آن توسط دشمنان ملت عرب و استمرار آن انديشيد و چاره جوئيد و آرايش 

مراحل د و در اتحاد با يکديگر عمل نمود و با پشت سر گذاشتن پروسه مبارزه را تکميل کر
مرحله نوين که رسيدن به آن . صعب العبور ورود به مرحله نوين را پايه گذاری بنمائيمدشوار و

منطقه از اهميت استراتژی باالئی برخوردار است و اکتفا .سير طوالنی و دشواری را می طلبدم
 با انتخاب و جايگزين نمودن گزينه های ديگر بر وزن و حجم .نمودن به شعار خالصه نمی گردد

انتفاضه افزوده و دشمن را وانمود به تغيير مواضع و اهداف توسعه طلبانه و آپارتايدی خود 
  . بنمائيم

 ست آنرا تبديل به خواست و اراده انتفاضه که نمودی آشکار از قدرت ملت عرب در منطقه
 ليه دولت جمهوری اسالمی ايران وافشای ماهيت وع تحميل اراده وخواست خويش بر
  .عملکردهای سه دهه گذشته بنمائيم

دکترين های انتفاضه در برابر استراتژی ودر شرايط کنونی برجسته نمودن دست آورد
ساختار کنونی منطقه انا محو و نابودی بافت اجتماعی و سياسی منطقه که هم–اشغالگران نظامی 

انتقال ب وغارت ميراث فرهنگی و تخري– غصب زمينهای کشاورزی –و تغيير ديموگرافی آن 
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 طرحهای استعماری – تخريب اماکن فرهنگی که ميراث منطقه بشمار رفته –آن به طهران 
 شهرک هائی که جهت تغيير بافت اجتماعی و ساختار سياسی منطقه ساخته شده و –نيشکر 

  .اسکان داده شده اند
می کند رقيبش را که از توانائی چندانی برخوردار نبوده و قدرت جمهوری اسالمی ايران تالش 

به چالش کشاندن را نداشته حداکثر نفوذش را در منطقه تدارک ديده و قدرت و تسلط خويش را به 
  .اثبات برساند

دکترين دولت جمهوری اسالمی ايران از اهميت ويژه ای مناطق ژئوپوليتيکی در معادالت و
, ملت عرب,  در شرايطی کنونی و نظر به اينکه عدم تناسب نيرو در منطقه.برخوردار می باشند

دولت جمهوری اسالمی ايران و نيروهای حامی و سرکوبگرش را به چالش کشانده و خواهان 
تغيير مشی سياسی در منطقه و مصالح آن که به غارت و چپاول منابع طبيعی منجر گرديده دست 

  . کنونی خاتمه دهدشان را کوتاه نموده و به وضعيت
. استراتژی دولت ايران دست يابی به مصالح استراتژی و حضور قدرتمند نظامی در منطقه است

  ). وجود پادگان های متعدد و حضور مستمر نيروی وسيع نظامی در منطقه( 
طی هشت دهه . مفهوم خاص خودش را جستجو می کندتقويت و گسترش حضور نظامی معنا و

هداف آن که پيش تر اشاره رفت حکايت از توسعه طلبی و اهداف بلند پروازانه دکترين نظامی و ا
مضافا تغيير بافت اجتماعی و ساختار . دولت ايران و جمهوری اسالمی در منطقه می باشد

تغيير . سياسی منطقه و بطور طبيعی و حتم تغيير ساختار اقتصادی را بهمراه خواهد داشت
تغييرات ريشتری و ,  منطقه تکميل کننده ساختارهای فوق بودهناخواسته و اجباری ديموگرافی

آرام بر اساس دکترين دولت جمهوری اسالمی ايران و فلسفه محو هويت و پاکسازی ملت عرب 
و اهداف آپارتايدی سر منشاء يکسان سازی آنان است و بر اين منوال است که جمهوری اسالمی 

حمايت و پشتوانه مردمی بر خوردار باشد به حذف با هرگونه انسجام که هدف و خواست و از 
تحوالت بدست آمده و ) جزء به جزء(جزئيات . ب می نمايدفيزيکی آن اقدام نموده و بشدت سرکو

  .حفظ آنها از اهميت دو چندان برخوردار ميباشد
استمرار تحوالت سياسی بر مبنای نتايج حاصله از چنين تحوالتی است که زير بنا و چارچوب و 

موضع گيری های بجا نشان از شناخت عميق . استخوانبندی محکم انتفاضه را تشکيل می دهد
طيف های سياسی درون و برون منطقه . رويدادها و تاثير بجا از رخدادهای بوقوع پيوسته است

در مقاطع گوناگون پروسه مبارزات خويش و از سوی ديگر دشمن انتفاضه با در اختيار داشتن 
استراتژی خود را بر مبنای مسائل روز انتفاضه تنظيم و تعقيب می ,  و قدرت مانورکليه امکانات

پديده های اجتماعی نقش حائز . نمايد و بعنوان حاکم سياسی و نظامی منطقه به اثبات برساند
  .اهميتی در مقاطع مختلف و کنونی ايفاء می نمايند

ومقطعی تحول ضامن حيات سياسی وغيير ت(تشکيالتی خود ا آرايش سياسی وطيف های سياسی ب
هر آنچه در مجرای استراتژی خالصه گردد و .) شرايط وقت بشمار می رودبودن اوضاع و

بايد در پروسه , دتحقق اهداف و توطئه های دولت جمهوری اسالمی ايران را بدنبال داشته باش
از افشاگری ده ويست به وظيفه خودمان عمل نموبنا بر اين می با. کيش نمودانتفاضه عقيم و

چنانچه . رشد سياسی آن استفاده و بهره برداری نمودزاری برای تعميق آگاهی انتفاضه وبعنوان اب
 دادن به تحوالت از چنان اهميت وظرافتی برخوردار است که معيار افشاگری محدود باشد جهت
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و جريان سياسی بر اساس آنها و شرايط موجود زش وميزان درک وشناخت هر طيف وارو
معيار دانش سياسی آنان را به ترازوی عدالت انتفاضه و محک نمودن  آمده هويت وتحوالت پيش

 حيات سياسی آنها در شرايط سخت از اهم مراحل و شناخت و اتخاذ مواضع و تصميم گيری بر
حيات سياسی دشمن بر اساس بخشی از . سرنوشت سازی خواهد داشتآن طيف تاثير بسزا و

 بستگی به اتخاذ مواضع طيف های موجود در صحنه و بر عرصهو انتفاضه توازن حجمميزان و
حوادث و رويدادهای آينده و اتخاذ مواضع ) سمت و سو(زيرا جهت گيری . سياسی می باشد

نه فرديت جريان سياسی که نفوذ دشمن به , در اين مقطع خودش را نمايان می سازد, جديد
جای هيچگونه تسامح و مماشات را نخواهد پذيرفت و تاريخ . انتفاضه را سهل و آسان می کند

.) در هر مقطع و هر جايگاهی که باشد( سياسی را به حاشيه خواهد راند رسوبات اجتماعی و
معيار و , هرگونه حذف و يا ناديده گرفتن هر طيف از طيف های سياسی منطقه و برچسب زدن

ذف و پاسيو نمودن خويش و همسو ارزش سياسی و به زير سئوال بردن طيف مذکور بمعنای ح
هر کس بايد ببيند خود برای انتفاضه چه کرده . با اهداف دشمن و آب به آسياب دشمن ريختن است

بر اساس چنين عادالت انتفاضه و معيار آن سبک وسنگين نمود واست و جايگاه خويش را در م
  .معيار و برداشتی گام برداشت

انتفاضه ضه ملت عرب که معيار وارزش انتفاضه ست وتفاانتفاضه داری هويتی است و هويت ان
  .با تعيين استراتژی خود شکل نهائی و مطلوب خود را يافته است

 ولی فقيه و واليت فقيه -اسالمیابراز تنفر و انزجار ملت عرب از عملکردها و اهداف جمهوری 
ويت از دست بر اساس شرايط موجود می کوشد از طريق عناصر فريب خورده در منطقه هو

ماهيت عريان خويش را ی هميشگی و شناخته شده اش چهره ورفته خويش را مجددا با ترفندها
برخورد با ه و حذف جريانات سياسی از صحنه ومقابله ودر پس چنين عناصری باز يابد و مقابل

  .ديگر جريانات را در رئوس برنامه خود عملی نموده است
ور شکنجه و اعدام های ک,  آدم ربائی های جمهوری اسالمیجلب حمايت و نظارت بين المللی در

بايد با کليه سعی و کوشش تالش نمود تا زمينه , سد در برابر آنجمهوری اسالمی و ايجاد مانع و
  .دخالت سازمان ملل متحد را در منطقه فراهم نمائيم
حقق يافته و تحوالتی که در ديگر مناطق ت. اينگونه تحوالت فقط مختص اينگونه شرايط است

  .مديون و مرهون شرايطی است که خود عامل و خالق چنين شرايطی می باشد
پس از طی هشت دهه جامعه ما دستخوش نابرابری ها و نوسانات در عرصه های گوناگون دچار 
بحران و فروپاشی اقتصادی که تهديدی جدی بشمار رفته و عمدتا زيربنای جامعه را در برگرفته 

 عواملی ست که دکترين دولت ايران و عمدتا جمهوری اسالمی را شامل می مجموعه اهداف و
غارت منابع طبيعی و برکات منطقه و تنگنای معيشتی و اقتصادی در جهت سياست همانند . گردد

سازی و ترمينولوژی ملت عرب و به حاشيه راندن جوانان عرب منجر به پاسيو شدن آن در 
برغم . هداف استراتژيک رهبران ايران و جمهوری اسالمیجامعه خواهد گرائيد و بخشی از ا
 – گرسنگی –فقر ( قادر به حل هيچ يک از مسائل بنيانی , کليه ترفندها و حيله های مردم فريب

( نيستند و ناهنجاری ها و نابسامانی های اجتماعی )  فساد – سرقت – اعتياد – فحشاء –بيکاری 
 بيماری های روانی – ازدياد خودکشی ها –حيط زيست  تخريب م– عدم امکانات –رشد جمعيت 

  . سياسی در منطقه ست–توسط اشغالگران نظامی )  گسترش فرهنگ تحميلی و تخريبی –
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ارتقاء ( نقطه عطف تحوالت سياسی در انتفاضه خالصه گرديده و مهمترين دست آوردهای آن 
 به –ن ماهيت جمهوری اسالمی  عريان نمود– نسبت باالی مشارکت در انتفاضه –آگاهی سياسی 

 بازديد هيات – وسعت عمل طيف سياسی در تئوری و پراتيک –چالش کشاندن حکام طهران 
 افزودن –تحقيقات سازمان ملل و ارائه گزارش رسمی و محکوم نمودن غصب اراضی منطقه 

اص  يک و نيم در صد از عايدات ساليانه فروش نفت و اختص–يک روز به تعطيالت عيد فطر 
  .).آن به منطقه

بازتاب و , دست آوردهای انتفاضه حاصل مشارکت و حضور ملت عرب در صحنه سياسی
مانور سياسی باالئی برخوردار بوده که نشان از خواست و اراده و عزم راسخ ملت عرب در 

, توسعه برنامه سياسی و اشتراک عمل سياسی موحد. راستای آماج های فوق بشمار می رود
ر در ميدان مبارزه را وسعت بخشيده و نياز و ضرورت انتفاضه در مقطع کنونی قدرت مانو

نتيجه سرکوب و , عدم امکان فعاليت نيروهای مترقی و مستقل در چنين جوامعی. بشمار می رود
حفظ و تثبيت دست آوردهای انتفاضه بستگی به عوامل و . پراکندگی نيروهای سياسی می باشد

ضاع و احوال آن و تاثير وقائع و رويدادها و حوادث آن و برداشت شرايط درونی منطقه و او
 ولی فقيه و –های طيف سياسی و قدرت مانور و در برابر خويش دولت جمهوری اسالمی ايران 

واليت فقيه اصل و جمهوری , در حکومت جمهوری ايران( واليت فقيه که ماهيت و جوهره نظام 
قانون است و برنامه و سياست های اصلی نظام را تعيين ولی فقيه مافوق . فرع بر واليت است

می کند و نقش بسزائی در امور مملکت داری را ايفاء می نمايد و حاکميت مطلق تئوکراتيسم را 
از عدم اتحاد و , در پرتو برنامه سياسی و اشتراک عمل سياسی.). به اثبات رسانده است

 حکومت کنونی و رهبران ايران بست و پراکندگی به دور بوده و عرصه يکه تازی را بر
  .ضربات جبران نا پذيری بر نظام وارد آورد

جهت پيشگيری و تکرار آنچه در محمره و عدم تکرار اشتباهات تاکتيکی ضرورت برنامه 
سياسی و اشتراک عمل سياسی موحد و اتحاد طيف های سياسی با بيرق مستقل خود حول 

امری که اجتناب ناپذير بودنش . گزينه ای مناسب و بجا باشداستراتژی حق تقرير مسير می تواند 
 ح را –مشترکات زيادی می تواند حول پالتفرم واحدی طيف های االهواز . به اثبات رسيده است

پرچم و استراتژی واحدی ) تئوری و پراتيک ( گرد يکديگر و بر اساس برنامه مدون سياسی 
 و حائز اهميت در جهت اهداف استراتژی و حفظ اتخاذ نمود و وحدت و يک پارچگی نقش مهم

شق , توسعه سياسی و انتفاضه مسالمت آميز. انتفاضه بمثابه رمزی از رموز منطقه پا بر جا بماند
ديگر انتفاضه در شرايط سرکوب را نفی ننموده و الزم و ملزوم بودن اين دو و غيرقابل تفکيک 

  .و مجزای از يکديگر نمی باشند
 اقتصادی و فرهنگی – سياسی –نين جوامعی که بنای آنرا بحران های اجتماعی انتفاضه در چ

تشکيل داده امری طبيعی و اجتناب ناپذير بوده و بطرق مختلف نمايان می گردد حاکميت 
. جمهوری اسالمی با انتفاضه محمره آغاز گرديد و به شيوه های غير انسانی سرکوب گرديد

 گذاشتن مرحله فوق آغاز گرديد و خالء و ضعف خويش را توسعه و آگاهی سياسی با پشت سر
  . ح نمود–در عدم انسجام و سازماندهی متوجه طيف سياسی االهواز 

فروپاشی اقتصاد منطقه در راستای دکترين دولت جمهوری اسالمی ايران عمدتا متوجه 
دن فرهنگ خلق جامعه ای عقب مانده و سياست عقيم نمو. محرومان و تهيدستان جامعه گرديد
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سياسی تا بدانجا پيش رفته که هيچ ندای حق طلبانه ای را تحمل ننموده و سرکوب و کنترل شديد 
هر ندائی را با اصرار بر ادامه سرکوب .  سياسی منطقه شد–حيات روزمره اشغالگران نظامی 

  .خشن با هدف از صحنه حذف نمودن منجر گرديد
)  اقتصادی و فرهنگی– اجتماعی –سی سيا( چهارگانه ختلف انتفاضه و عواملبا توجه به ابعاد م

سلسله وار و در فصول مختلف و مجزا شرح آن آمده بر ضرورت های جامعه و تحوالت 
تاريخی قريب به هشت دهه وقائع و رويدادهای گوناگون منطقه به گونه ای از سوی نخبگان و 

است برای تعيين شرايط کنونی  ح مورد تحليل و ارزيابی قرار گرفته –طيف سياسی االهواز 
جامعه و جايگاه انتفاضه در ابعاد شهری و روستائی آن بمثابه حجم و وسعت عمل جغرافيائی 

ساختار جامعه ای که بر مبنای صنعتی و . انتفاضه را در شرايط کنونی جامعه مشخص می سازد
ود و بر پايه دو کشاورزی استوار گرديده معرف جامعه امروزين در دوره معاصر بشمار می ر

هر دو محور در راه پويائی و شکوفائی و سعادت و بهروزی . محور اساسی بنا گرديده است
منطقه ای . محورهائيکه هيچگاه بر بستر عنف و خون ريزی بنا نگرديده است. انسانها می باشد

به ملت که از ويژگيها و شرايط و موقعيت استراتژيک و ژئوپولتيک بر خوردار می باشد متعلق 
  .عرب

مطرح نمودن . شعارهای فريب کارانه و دور از واقع جامعه کنونی ست, نا امنی و ايجاد امنيت
ههای تجارت و غارت منابع فاکت های امنيتی در پی تجارت از راه دور و ضرورت امنيت را

حذف فيزيکی از جمله اهداف امنيت و ثبات ) نت خواری نيازمند چنين ضرورتی سترا(طبيعی 
  .ر جهت اجرای سياست آپارتايدی و ترمينولوژی حکام طهران در منطقه استد

کشوری که بدنبال امن نمودن راههای تجاری و گسترش کنترل خود بر اين راهها را سر لوحه 
  .خود نموده است در پی اجرای گام به گام و استثمار ملت عرب است

بر عوامل فوق و جويندگان و رهروان امنيت در جهت مصالح خود و تغييرات ديموگرافی مزيدی 
استراتژی ثبات و امنيت و تمرکز بر استثمار و انتقال سرمايه به طهران و ديگر مناطق مورد 

  .نظر دولت جمهوری اسالمی ايران
 2005 ح در سال – ميالدی و انتفاضه االهواز 1979ظهور و تکامل انتفاضه محمره در سال 

انتفاضه در . ديشه و توسعه سياسی نخبگان عرب تلقی نموددر عصر معاصر دال بر پويائی ان
 سياسی الجرم اقتصادی و –عرصه های گوناگون با آگاهی و شناخت ترکيب و بافت اجتماعی 

  .بافت فرهنگی را در پی داشته است
امکان پذير نمودن تحليل جامع اين دو با استراتژی , کالبد شکافی زمان و مکان در مقوله انتفاضه

نبايد . مان نمودنبايد نقاط ضعف عوامل دخيل در آن را کت. ک و هدفمند بودن آنها می باشدمشتر
در پروسه انتفاضه مورد غفلت قرار گيرد و بهای کمتری ) تئوری و پراتيک(چنين ضعف هائی 

  .به آنها داد
) هواز اال–محمره (ی دو انتفاضه را بهم پيوند داد پروسه مبارزه ای که در طول ساليان متوال

فراز و نشيب ها و فعل و انفعاالت در عرصه سياسی و جغرافيائی منطقه بوقوع پيوست هر کدام 
هوشياری و درايت نخبگان و . می توانست مسير ملت عرب را تغيير داده و به انحراف بکشاند

طيف سياسی عرب مانع و رادعی در برابر سيل توطئه ها و عوام فريبی های دولت ايران خود 
شتاب رويدادها وسيع تر از جهش هائی ست که .  مطرح و ماهيت تئوکراتيسم ها را افشاء نمايدرا
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با توجه به . رويدادی حائز اهميت است که در حال شکل گيری و تکامل باشد. برداشته می شود
يد و  فرهنگی خلق نما–حجم جغرافيائی آن می تواند تغيير و تحولی را در ديدگاههای سياسی 

گسترش و وسعت بخشيدن به جبهه های انتفاضه بر عليه (شکل های جديدی باشد خالق ت
 سياسی و تحليل بردن نيروی آنان قدرت مانور و تاکتيک ملت عرب را –اشغالگران نظامی 
فعل و انفعاالت کنونی در عرصه سياسی مراحل جنينی خودش را پشت سر .). افزايش می دهد

نکته بسيار مهمی که در ارتباط با رويدادهای . ل گيری استگذاشته است و در حال تکوين و شک
ناصر آن و تشکل های ع جوهره و طريقه تشکيل انتفاضه ومنطقه و با دقت آنرا پيگيری کرد

خط مشی آن بر اساس وحدت صفوف و شعار و هدف امل موثر در ادامه پروسه کنونی وهمسو ع
  .ور از واقعيت جامعهواحد و پرهيز از تک روی و شعارهای غوغائی و بد

طرفداران انتفاضه بطور فزاينده و نامتجانس و بدور از هرگونه تشکل و انسجام و با درک و 
شناخت ماهيت و هدف انتفاضه و نيروی دافعه ای که آنرا بسوی انتفاضه کشانده عامل بالفعل حق 

ن از تحول و تقرير مسير و ايمان راسخ به تغيير سرنوشت کنونی و اهداف پيش رو که نشا
آنچه تا کنون بوقوع پيوست نمودی از . توسعه سياسی درک و ضرورت انتفاضه کنونی ست

پروسه گذشته و مراحل تکاملی آن در برابر وقائع و رويدادها و حوادث سر راه خود که هر کدام 
اهميت موضوع و شرايط عينی جامعه اولويت را بر ادامه . انتفاضه جداگانه ای را می طلبيد

انتفاضه در مسير کنونی و روند طبيعی و با اسلوب مسالمت آميز و استمرار راه دشوار و 
طوالنی سرنوشت ساز بر اساس راهکارهای مناسب و منطقی و اصولی و پرهيز از حاشيه 
نگری رويدادها و عواملی که بنوعی سعی در ضربه زدن و منحرف نمودن مسير انتفاضه و 

ای ماهيت و شيوه و ابزار بکارگيری آنرا بر عليه خودش و افش, هدف و خواست ملت عرب
  .درجهت انتفاضه و مصالح و تماميت ارضی ملت عرب بکار گرفت

خنثی نمودن و افشای ماهيت اشغالگران , عامل بالقوه ای که انتفاضه را برجسته نموده است
 اين رساله منظور رساله ابطحی و بندهائيکه در(ياسی و افشای توطئه های پيش رو  س–نظامی 

جوهره و اليه های تشکيل دهنده انتفاضه نيروی جوان و تحصيل کرده و حاشيه .) گرديده است
نشينان و قشر تهيدست و فقير که با گوشت و پوست تن خود انتفاضه را لمس و درک نموده است 

نوات طيف وسيع و گسترده ای که در طی س. و رکن و ستون و پيکره انتفاضه بشمار می رود
گذشته توانست با سنت شکنی و شکستن حلقه حصار محدوديت ها و سياست های شوونيستی که 
بدون وقفه با هر نوع تشکلی در منطقه به مقابله بر می خواستند و با شيوه حذف نمودن که از اهم 

احزاب . وارد مرحله عريان و علنی نموده است, مراحل برخورد تقابل ايرانيان بشمار می آيد
 ثقلين طيف گسترده تری را نسبت به شيوه های فيزيکی و حذفی نظام را متوجه – آفاق –فاق و

  .احزاب نمود
تنوع ديدگاه و خط مشی سياسی آنان در جريان تداوم و تعميق ديدگاهها بنای مبارزات آينده 

يپلين و  سياسی اگر چه در حد قياس با جبهه مقابل بعلت عدم تناسب نيرو و دارای ديس–اجتماعی 
انسجام و امکانات وافر در طيف های مختلف برخوردار بوده و از سوی ديگر نيروی مقابل از 
چنين امکانات و ويژگيهائی در اين حد و قياس برخوردار نبوده و حمايت و همسو بودن توانست 

تجزيه و تحليل افکار درون و برون مرز را متوجه مبارزات و خواست خويش نموده و به 



  37

 هياتی از جانب رئيس – هياتی از وزارت اطالعات –اعزام وزير دفاع . ( بپردازندموضوع
  .). اعزام نمايندگان به منطقه– تحرک در پارلمان و به مناقشه گذاشتن انتفاضه –جمهور ايران 

انتفاضه شاهد تحوالتی در طيف های اجتماعی و سياسی منطقه گرديد که با عمق بخشيدن به 
چالش طيف های .  و خواست سياسی ادامه روند کنونی و پروسه انتفاضه ستمبارزه اجتماعی 

اجتماعی با نيروی مقابل بدليل ناهمگون و ناموزون بودن چنين پديده ها و کاستی های آن و به 
ماندن در صحنه پيکار و به حاشيه راندن و , مبارزه کشاندن يکديگر در جهت بقاء و نفی

در چنين شرايط و مقطع کنونی دولت . سه در برابر يکديگرسرنوشت محتوم و تضاد دو پرو
 ولی فقيه و واليت فقيه با اتخاذ تاکتيک تمايل خويش را متوجه حلفاء در منطقه جهت –ايران 

  .انحراف و اخماد انتفاضه دست ياری و مساعدت را بياری به طلبند
 و دراز مدت آن به سبب اشغال نطامی در کوتاه مدت: اشغال نظامی به دو حالت بستگی دارد

توسل به حلفاء در منطقه و بکارگيری چنين شيوه هائی نشان از . مخالفت مردم محکوم به فناست
  .عجز و درماندگی اشغال نظامی و بن بست سياسی می باشد

اپوزيسيون داخل و خارج برای ابراز وجود در صحنه سياسی همصدا با ولی فقيه و واليت فقيه 
عيان شدن ماهيت طيف . ا شدند شعار واحد بر عليه انتفاضه ملت عرب همصددر صف جداگانه و

ايدئولوژی که مبتنی بر حقوق مشروع و استقالل ملت ها تاکيد می ) به استثناء دو مورد(چپ 
نمايد با علم نمودن پرچم پان آريائيسم و ايران ای مرز پر گهر به هنگام سرکوب و بازداشت 

  . می دهندجوانان عرب و انتفاضه سر
 –در مقطع کنونی انتفاضه با پشت سر گذاشتن فراز و نشيب ها و افت و خيزها حامل تجارب 

حق (دنبال تحقق رايج ترين شعار خود  صف بندی نيروها و ب– نقطه نظرات متنوع –جناح بندی 
و  ح –استراتژی انتفاضه بشمار می رود در بر گيرنده کليه طيف های االهواز ) تعيين سرنوشت

نقش کليدی دفاع از دست آوردهای مقطعی خود و عمق بخشيدن مرحله به مرحله آن عمال شکل 
  .گرفته است

 حوادث و رويدادهائی بوقوع پيوست و هر کدام 2005 و انتفاضه االهواز 1979انتفاضه محمره 
 –بنا به طبيعت خاص خودش شکل و ماهيت و نحوه بر خورد با اينگونه پديده های سياسی 

بيان هويت انتفاضه ) تاکتيک (  تاريخی نگرش و شيوه برخورد و شعار مرحله ای –تماعی اج
به بيان ديگر انتفاضه کنونی کدام . ای ست که در مقطع و چارچوب خودش هويدا گشته است

عنصر از عناصر اجتماعی و کدام اليه از طبقات اجتماعی را با خود يدک کشيده است که هويت 
تائی انتفاضه و شعار مطرح شده تا چه حد گويای درد و رنج و واقعيت مجتمع و  استمرار و ايس–

گسترش آن و نياز مبرم توده های شرکت کننده و تشريح شرايط جامعه و دگرگونی ساختار 
سياسی و احزاب و عناصر مستقل شرکت کننده منجر گرديد؟ بهمين دليل است که فاصله زمانی 

نارضايتی , خالفان انتفاضه در مجامع مختلف و به اشکال گوناگونانتفاضه ها پيوسته از سوی م
خود را بروز می دادند و در شرايطی ميسر گرديد که انتفاضه نتيجه عکس العمل اشغال نظامی 

  . سياسی سرزمين و ملتی ست–
اين در شرايطی ست که توطئه ها بويژه سنوات گذشته عملی گرديده و روز به روز بر مويدين 

آگاهی و درايت افزوده می گردد و شواهد حاکی از حضور گسترده و نقش تعيين کننده ملت آن با 
افشای چنين جناياتی موفقيت زيادی را نصيب انتفاضه نموده . عرب بر سرنوشت خويش می باشد
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در اين بحبوحه و اوضاع و احوال کنونی وزارت اطالعات با دسيسه چينی و مخدوش . است
 توسط عوامل امنيتی در منطقه با هوشياری و درايت جوانان عرب اين نمودن صفوف انتفاضه

بر يکايک ما اين فريضه ضروری ست از هر گونه انتقام جوئی و آتش زدن . توطئه خنثی گرديد
خانه هائيکه عوامل فريب خورده و نا آگاه جدا پرهيز نموده و استمرار انتفاضه و هدف مقدس و 

توطئه های دولت .  و اهداف وزارت اطالعات تئوکراتيسم ها ننمائيمواالی آنرا طعمع چنين اعمال
 ولی فقيه و واليت فقيه را به يأس تبديل نموده و مهمترين دست آورديست که در شرايط –ايران 

در کنار اين دالئل مسائل . کنونی حاکی از تضاد آشکار سلطه نظامی و سياسی منطقه می باشد
 اين مسئله خود گويای اهميتی ست که پاک سازی قومی و ساختار .متعدد ديگری نيز وجود دارد

بدليل اهميت , طرفداران انتفاضه. آينده منطقه در استراتژی طهران به مرحله اجرا گذاشته اند
کليه سعی و کوشش خود را . سرنوشت و مبارزه ملت عرب در جهت تحقق چنين اهدافی می باشد

نبايد درنگ و . ولت جمهوری اسالمی ايران بکار گيريمصرف خنثی نمودن توطئه ها و اهداف د
غفلت نمود و مطرح نمودن مسئله شيعه و سنی در جهت تحريف حقايق منطقه و فروپاشی 

 سياسی منطقه و مبارزه –انتفاضه و بهره گيری از تجارب قريب به هشت دهه اشغال نظامی 
ی قدم به قدم همگام با انتفاضه و در سياسی با بهره گرفتن از نخبگان عرب به مقابله و افشاگر

  .کنار آن به رسالت وطن خويش و وظائف خود عمل نموده و خواهند نمود
اتحادی که هم اينک طيف های انتفاضه برای پيشبرد آن مبارزه می نمايند در آينده نقش گسترده 

 طيف های تری بخود خواهد گرفت و از پتانسيل و ظرفيت تشکيل جبهه موحدی که در برگيرنده
منطقه ست عمل خواهد نمود و گشودن فضای سياسی وسيعی در منطق و ديدگاههای متنوعی که 

حضور و مشارکت کليه نيروها و طيف ها در . جبهه خواهد بود) آينده(يرنده مستقبل در بر گ
  .انتفاضه تعيين کننده می باشد

پذيرش , جغرافيائیانسجام و تحرک در مقطع کنونی به لحاظ ويژگی خاص منطقه ای و 
حائز اهميت و ضامن طيف هائی ست که در , ضروری هر دو عامل به نسبت دوران های گذشته

  .پرتو بيرق انتفاضه خواست خود و حق تقرير مسير استراتژی آن بشمار می رود
عدم درک . بسيار گران قدر و گران بها می باشد, درک و شناخت مقطعی که در آن بسر می بريم

چنين دورانی موجب خطاهائی خواهد گرديد که غفلت از آن موجب پس روی و ضعف و شناخت 
  .انتفاضه و از سوی ديگر موجب تسلط و سرکوب آن توسط دشمنان انتفاضه خواهد گرديد

مبارزه با دشمنان انتفاضه و ملت عرب اجتناب ناپذير می باشد و بستگی به رشد فکری و توسعه 
  . سياسی ملت عرب دارد

 – اعدام –پروژه اتمی شدن . ی اسالمی در گير گرفتاری ها و مشکالت فراوانی ستجمهور
 اقليت های دينی – عدم رعايت حقوق بشر و حقوق ملت های جغرافيای ايران –سنگسار نمودن 

 – بيکاری – باال رفتن ميزان تورم – سرکوب نمودن جنبش دانشجوئی – قطع اعضاء بدن –
همه و همه در نظام جمهوری اسالمی و ,  خود کشی–خود سوزی  – فحشاء – سرقت –اعتياد 

با افشاء نمودن و رشد . واليت فقيه واقعيت های عينی جوامع جغرافيای ايران را ترسيم می نمايد
اينست ماهيت چنين .  بسوی توسعه سياسی گام برداشت–فکری و با تمسک به چنين سالحی 

بهره برداری از دين بعنوان . مل و مسئول بودهدورانی که دولت جمهوری اسالمی ايران عا
 سياسی بر عليه نيروهای مقابل –سالح سياسی و ابزار سرکوب در برابر ناماليمات اجتماعی 
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بهترين سالحی ست که برای مبارزه . بکار می گيرد که می بايست بر عليه خودش بکار گرفت
سی جهت مقابله با دشمنان ملت عرب و توسعه سيا. بر عليه ولی فقيه و واليت فقيه بکار گيريم

در جهت . کشف حقايق و زدودن اوهام در اين مقطع از اهميتی دو چندان بر خوردار می باشد
رفع و پيشبرد اهداف و مصالح شوونيسم فارس اينست ميدان مبارزه ای که انتفاضه می بايست با 

س با سالح فرهنگی و سياسی شکافتن يکايک مولکولهای سنتی و پس مانده های نئوفاشيست فار
  . به جنگ با اهداف آپارتايدی آنها بايد بشتابيم و درنگ ننمائيم

واقعيت مربوط به حس ناسيوناليستی و ملی گرائی در االهواز و رشد روز افزون اين احساس 
چنين درک دقيق و بجا را می بايست با . طليعه شرايط فعلی نبوده بلکه در وجود هر انسانی ست

ناسيوناليسم ملت تحت ستم .  ح در آميخته و ادغام نمود–ح سرزمين و وطن خويش االهواز مصال
با ناسيوناليسم سلطه گر که از حمايت دولت و مؤسسات آن و پشتوانه تجار و بازار بر اساس 
استثمار مصالح ديگر ملت های جغرافيای ايران بنا گرديده و بر مبنای پان آريائيسم استوار می 

 ح بر مبنای ضرورت شناخت دو –شناخت و اصول درک دقيق مصالح وطن االهواز . باشد
  .عامل حياتی و استراتژيک استوار است

  
  

  احياء و حفظ وطن و منافع و مصالح آن
ماهيت و استمرار انتفاضه . هر دو راهبرد فوق دارای وجوه مشترک و مصالح مشترک می باشند

عرب و سمت و سو دادن به آن تالش و کوشش بسيار نمود و و ارتقای سطح دانش سياسی ملت 
 اقتصادی و فرهنگی در چارچوب جغرافيای منطقه – اجتماعی –در جهت رفع محدوديت سياسی 
دولت جمهوری اسالمی ايران با کاستن از اهميت و گسترش . گام های اساسی و مثبت برداشت

جنجال پيرامون ناسيوناليسم عرب و . دانتفاضه به برون مرز توطئه ای که جامه عمل نپوشي
نسبت دادن آن به کشورهای همجوار ريشه در پان ايرانيست های چپ و دولت جمهوری اسالمی 

  . ايران دارد به کرات ثابت شده که نشان از عجز آنان در برخورد به چنين پديده هائی ست
اليسم ملت عرب با سالح دين براه انداختن جنجال و مهيا نمودن زمينه ای جهت سرکوب و ناسيون

دقت در اين مورد از اهميت موضوعی که . به جنگ با انتفاضه بر خواستند)  سنی –شيعه ( 
  .نخواهد کاست, ريشه در شوونيسم فارس دارد

  :قوميت و اهداف فرهنگی
ممکن است جريان قومی برای خويش صرفا تنقش فرهنگی قائل باشد در اين صورت بر پايه 

  . دو نوع موضع يا استراتژی قابل تبيين استمباحث گذشته
  . استراتژی قانون ايران– 1
  . استراتژی حقوق بشر ايران– 2
 استراتژی قانون صرفا بر پايه تقويت و آموزش زبان متمرکز است و بر پايه اين استراتژی – 1

د شود و زبان خاص هر قوم حق دارد و از حقوق قانونی برای رشد و بالندگی و آموزش بهره من
ليکن اين حق را بر پايه قانون اساسی در قياس با زبان فارسی . از حقوق برابر بر خوردار باشد

, بعبارت ديگر زبان فارسی. ندارد زيرا زبان فارسی و خط رسمی و مشترک مردم ايران است
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د از علی هذا هيچ قومی نمی تواند بر پايه قانون اساسی بخواه. زبان ملی و فرا قومی می باشد
استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه . موقعيت برابر با آن برخوردار باشد

هيچ زبان ملتی , های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است
بدون اينکه در کنار زبان فارسی چه در مطبوعات و يا صدا و سيما و يا تدريس در مدارس باشد 
قابل استفاده نيست اگر اين هدف قومی و زبانی چنانکه در قانون اساسی دولت ايران تصريح شده 

  .مقصد و هدف فعاليت عناصر قومی باشد در اين صورت تحصيل حاصل است
  
  . استراتژی حقوق بشر ايران– 2

 سياسی يا فرهنگی صرف را نشانه پيدايش يک حرکت –در صورتی می توان اقدامات فرهنگی 
منظور مهاجرت . ( ديد قومی بشمار آورد که عوامل فرهنگی ادغام يا آسميله را مالحظه نمايندج

در غير اين صورت ديگران حق .)  شهرک ها و مجتمع های استعماری ست–ايرانيان به منطقه 
برای روشن تر شدن موضوع بايستی تاکيد ) ايرانيان ( خواهند داشت که به آن حرکت اتهام بزنند 

از سرحدات گر (  سياسی –اشغال نظامی (  که وجود مرزهای سياسی و پاسداری نظامی نمود
از سوی دولت . ( ليکن کافی نيست, چه برای حفظ تماميت ارضی و وحدت ملی الزم است

در اين ارتباط برای حفظ وحدت ملی و به طبع ). جمهوری اسالمی ايران و استراتژی آنان 
يکی از اين عوامل در هم تنيده شدن . ناگونی دست اندر کار استتماميت ارضی علل و عوامل گو

اين در هم تنيده شدن موجب ادغام و .  اجتماعی ست0روابط اجتماعی بر پايه اشتراکات فرهنگی 
بنا بر اين بزعم . آسيميالزاسيون در يکديگر است که يکی از اين عوامل زبان ملی ملت ها ست

در حاليکه کوشش بر تقويت زبان ملی ملتها به گونه . ان تبرئه نمودايرانيان خود را از اتهامات آن
علی هذا عناصر فعال قومی می . ای می باشد که ثمره آن ثانوی شدن زبان غير بومی است

بايستی بدانند که تضعيف زبان ملی منجر به تضعيف ادغام اجتماعی و حرکتی عليه فروپاشی و 
  .منجر به حفظ هويت ملتها خواهد شدآسميالزاسيون است که البته نهايتا 

هوشياری و درايت نخبه گان و احزاب درون در برابر رشد ناسيوناليسم افراطی در ميان ايرانيان 
 سياسی و ناسيوناليستی ملت –و گرايش آن بسوی شوونيسم و نفی هر گونه تغيير و تحول فکری 

قارچ گونه احزاب دست راستی  معنوی حکومت و رشد –های جغرافيای ايران با حمايت مادی 
 ح و حاکميت فرهنگ -افراطی در طهران و دائر نمودن مجدد حزب پان ايرانيست در آالهواز

سياسی منطقه در برابر ترفندها و توطئه های دولت ايران و توسعه و رشد احساسات 
رت حفظ و موقعيت و قد. ناسيوناليستی ملت عرب همگام با توسعه سياسی منطقه همراه است

دولت ايران در منطقه و بدنبال سعی و کوشش نموده تا تثبيت و اعاده حيثيت خويش بر منطقه را 
ناسيوناليسم و مذهب را در ( مجددا باز گردانند و دگر بار با ترفند جديدی وارد ميدان گشتند 
مرز و و بزعم ايرانيان برون ) برابر يکديگر قرار داده يکی را در جهت نفی ديگری بکار گيرند

درون مرز که با انگيزه و ايده های نوين ورای آنچه در شرايط کنونی حاکم بر کشور است 
معتقدند سنت گرائی حاکم بر جامعه کنونی مانع و رادعی در برابر مدرنيته و پيشرفت کشور و با 
نفی و طرد آن به حاشيه جامعه و پس زدن آن و خلع قانونی آن در مراجع ذی نفوذ دولتی و 

جامعه را می توان بسوی پيشرفت و تحوالت نوين سوق داد که ضامن انتقال و , ميم گيرندهتص
بريده شدن ايران از فاز کنونی و سنت گرائی حاکم بر آن و ورود به عصر جديد يا مدرنيته را با 
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پشت سر گذاشتن مرحله کنونی و سنت های موجود و نظام کنونی و با استناد و تاکيد بر ترکيه 
ورک به قياس گذاشته اند و شعار ايران جديد و ابزار نوين برای مبارزه و فعاليت سياسی در آتات

برابرمان و عدم درک شرايط و محدوديت اتصال با شرايط کنونی و مطرح نمودن چنين شعاری 
نتوانيم خود را مطرح نمائيم و بازنده درک جديد از اوضاع و احوال و شرايط کنونی جامعه 

جموعه ای از ملت ها را شامل می گردد و نتايج معکوس و غير قابل جبران و بر ايران که م
برای . عليه موجوديت ملت ها اوضاع رقم خورده و به احساسات ملی و ناسيوناليستی صدمه بزند

خنثی نمودن توطئه هائی که برای انتفاضه , درک چنين شرايطی که پيش روی انتفاضه ست
ت و شيوائی مانع و رادعی در برابر حوادث و فجايع جديد شوونيست تدارک نموده اند با شفافي

های فارس به گونه ای عمل نمائيم که شايسته و بايسته انتفاضه باشد نه تابع احساسات بود و نه 
ولی فقيه و واليت فقيه خلق نموده اند تابع و مطيع , شرايطی که دولت جمهوری اسالمی ايران

  .شرايط آنان شد
  

  ای انتفاضهمحوره
تاکيد بر دو وجه شرايط بدان لحاظ حائز اهميت است که شتاب تحوالت به گونه ايست که بررسی 

  .و دنبال نمودن موضوع و وقايع تابع زمان و شرايط محيطی و احاطه شدن در آن است
 اقتصادی بر – فرهنگی – سياسی –جنبه تاکتيکی موضوع در لحظه خاص وقوع پديده اجتماعی 

پل پس از پشت سر ) پايه ( برای اجرای تکميل ستون (  و استمرار آن عمل می نمايد پويائی
گذاشتن مراحل فنی می بايست عمليات بتن ريزی بطور مرتب و مستمر طی شبانه روز انجام 

چه بسا ساخت نيروگاها بدين منوال باشد تا وقفه ای در تکميل عمليات بتن ريزی پيش . گيرد
  . ز دارای چنين ويژگی ظريفی ستانتفاضه ني.) نيايد

  :انتفاضه بر دو محور بنا گرديده است
  .شناخت:  عنصر اول– 1
  .درمان:  عنصر دوم– 2
  .)درمان را سهل می نمايد, شناخت درد( 

هويت انتفاضه معرف شناخت کاستی ها و پديده های جامعه بر اساس عناصر : محوريت شناخت
استمرار انتفاضه بستگی به انسجام و سازماندهی و نيروی و طبقات تشکيل دهنده آن می باشد و 

در مقطع کنونی کالبد مسئله تاريخ مد نظر . شرکت کننده و شرايط و عوامل محيطی آن می باشد
بدليل اهميت انتفاضه مسائل روز جامعه ست که تابعی از وقايع و رويدادها و عمل , نمی باشد

ر گشته است و پشتوانه آن انتفاضه هائی ست که در کردهای ريز و درشت دولت ايران شکل پذي
گذشته با حمايت و پشتيبانی مردم برخوردار بوده و پيوسته و در قالب امروزين و هدف و 

  .خواست کنونی در سطح منطقه مطرح می باشد
  

  :محوريت درمان
 را از هر دو محور الزم و ملزوم يکديگر بوده بعبارتی يکی بدون ديگری معنا و مفهوم خودش

در اين شرايط چه می توان و چه بايد کرد؟ مبارزات دهه های گذشته بما آموخته . دست می دهد
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است که افشاگری و سازماندهی و جلب حمايت ملت عرب و حضور در صحنه مبارزه و تشکل 
 سياسی و تسلط بر اوضاع سياسی و صف آرائی –نيروهای مردمی در برابر اشغالگران نظامی 

يف سياسی در برابر فضای بسته سياسی که از حمايت و پشتيبانی قدرت نظامی و و آرايش ط
سرکوب جمهوری اسالمی همراه بوده بپا خواست و حلقه محاصره کنونی را ازبين برد و قدرت 
مانور سياسی را در سطح جامعه گسترش داده و نگذاشت مردم دچار حالت يأس و نا اميدی و 

يروهای نظامی و انتظامی و ميليشيای دولت ايران و ديگر عناصر تسليم شرايط تحميلی توسط ن
آنچه در شرايط کنونی در منطقه شاهد تحوالت . سرکوبگر شبه نظامی ولی فقيه و واليت فقيه شد

و جابجائی و تحرک عناصر جمهوری اسالمی هستيم رويدادی بس عظيم و سرنوشت ساز را 
ن مبنای نتايج حاصله از دست آوردهای آن و شيوه بهمراه داشته که آينده تحوالت پيش روی آ
در سخت ترين و دشوارترين دوران ها و در . های برخورد با انتفاضه رقم خواهد خورد

محاصره انواع قوانين و سنت های ريشه دار جامعه و تغيير شرايط سياسی جامعه و فراهم نمودن 
نائی و پيوند برقرار کند و در برابر شرايط و فضای مناسب برای نسلی که با ريشه های خود آش

با در نظر گرفتن , شرايط بسيار دشواری که در مقطعی از اين پروسه در برابرشان قد علم نموده
 سياسی که به –کليه جوانب و مالحظات سياسی اجتناب ناپذير در برابر اشغالگران نظامی 

  . اپيدمی تبديل شده است
نش و عکس العمل سياسی خالصه گرديده گرچه بخش مهمی جغرافيای ايران و مسائل آن در واک

دوران بسيار مهمی که با . به امور سياسی می پرداختند و فضای جامعه را منعکس می نمودند
اشغال و . تحوالتی همگام بوده و عمق جامعه را هدف نموده بدنبال تغييرات بنيادين جامعه است

و مهمترين رويداد و بزرگترين تحول در تاريخ غارت منابع زيرزمينی نيروی محرکه انتفاضه 
انتفاضه و سرکوب آن و تالش در تغيير روند و پروسه بر اساس خلق مسائل حاشيه ای و به دور 
از اذهان و واقعيت عينی جامعه و مسائل حاد اجتماعی و سياسی کنونی را به مسئله خارج از 

يف حقايق موجود انتفاضه را به بيراهه و چارچوب تنش های اجتماعی کنونی نسبت داده و با تحر
  .به حاشيه وقائع و رويدادها سوق دهند

تئوريسين ها و مهندسان جمهوری اسالمی ولی فقيه و واليت فقيه در شرايط کنونی چه هدفی را 
 توجيه کننده -دنبال می کنند و با عمل کردهای مخرب و تحريک آميز جويای چه چيزی هستند

صالح حکومتی ست؟ به جز در پی ايجاد فتنه و نفاق و شکاف و جلب حمايت کدام استراتژی و م
 اخالق و – سنن – آداب –عناصر متزلزل و کم تجربه بسوی خويش و سرکوب نمودن فرهنگ 

بيانگر چيست؟ آيا توسعه تنش و خون ريزی کمکی به حل قضيه و نزديک شدن به واقعيت ... 
پيچيدگی اوضاع می افزايد؟ با مقايسه نمودن وجه تناسب های موجود جامعه خواهد نمود؟ يا بر 

اشغالگران نظامی و انتفاضه عدم تناسب در جامعه مشهود می باشد و اين توازن نامتناسب 
جمهوری اسالمی را بسوی برداشت های غلط و اهداف پليدش تشويق نموده و تغيير اين معادله 

تغيير تاکتيک و تنظيم . مار می رودبنوعی و يا بشکلی تهديدی جدی برای انتفاضه بش
 ولی فقيه و واليت فقيه و بکارگيری –عملکردهای فاشيستی دولت جمهوری اسالمی ايران 

راهکار جديد که ريشه در تناسب قوا و تحکيم و توسعه قدرت و بحران حاکم بر جامعه اهداف 
 –حران های سياسی بدنبال اپيدميک شدن ب. خويش را در پس عوامل فوق دنبال خواهند نمود

 اجتماعی ست که در مقطع کنونی خواست انتفاضه شکل عينی تر و – اقتصادی –فرهنگی 
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, تاکيد بر اين موضوع که موضوع حاد و روز بشمار می رود. ملموس تری بخود خواهد گرفت
بحرانی ست که طبقات اجتماعی و هويت ملت , بحران کنونی. بی مورد و خالی از لطف نيست

اين در شرايطی ست که بر تعداد مجتمع های مسکونی و شهرک سازی .  تهديد می نمايدعرب را
در منطقه افزوده می گردد و با غصب زمينهای حاصل خيز و تخريب آنها ) مهاجرين فارس ( 

وسعت و گسترش , در جهت مصالح و اهداف استعماری و تکميل و راه اندازی پروژه های خود
  .می دهند

 نياز و رفاه و آسايش و توسعه مستعمرات - سياسی هيچگاه در جهت خواست–می اشغالگران نظا
خود گام بر نخواهند داشت چرا که حکم مرگ و فروپاشی خويش را صادر می کنند و اين با 

ساکنان شهرک ها و مجتمع های مسکونی بايد .  روش و اهداف آنان مغايرت دارد–ماهيت 
با بنا گرديده و اسکان نموده اند فردائی نخواهد داشت و ولی بخاطر بسپارند آنچه بر باطل و غص

فقيه و واليت فقيه در برابر جان انسان ها و در قبال چنين مناطقی مسئوليت داشته چنانچه 
اين ميسر نمی گردد که به دلخواه دولت جمهوری , خواهان درک مطلب و مشکالت آن باشند
موگرافی و آسيميالزاسيون سرزمين و ملتی و تغيير اسالمی ايران و استراتژی خود تغييرات دي

تحقق اهداف و دکترين جمهوری . هويت و ساختار سياسی و بافت اجتماعی آنرا عملی نمايند
اسالمی در منطقه در کوتاه مدت بنا به طبيعت و ديسيپلين نظامی و دارای تشکل و انسجام و 

مسير پر پيچ و خم و طوالنی . دت هرگزدر دراز م, آرايش موفقيت از آن نظاميان خواهد بود
انتفاضه نياز به راهکارهای مناسب با شرايط اقليمی و جغرافيائی و تشکل و انسجام خاص خود 

  .          را دارد
جمهوری اسالمی ايران با مطرح نمودن عامل ناسيوناليسم عرب در تنش ها و انتفاضه کنونی و 

ق ملی ايرانيان بر عليه انتفاضه ملت عرب و سمت و سوی تحوالت آن سعی در تحريک عر
دست آويزی برای سرکوب خشن در برابر ملت بيدفاع و محصور در ميان اشغالگران نظامی 

بدليل گرايش و وحدت منطقه با . ترس و واهمه نه بدليل رشد ناسيوناليسم منطقه ست. ست
له روز جامعه و بحران می باشد و با اين ديد و نگرش به مسئ) جهان عرب ( سرزمين مادر 

  .منطقه سخت نگران شدند
ناکار آمدی و عدم موفقيت استراتژی و دکترين دولت ايران و جمهوری اسالمی در هشت دهه 
گذشته دليل واضح و آشکاری ست که بی نتيجه بودن چنين راهکارهايی که از حمايت مؤسسات 

 –ر ملتی که متمسک به تاريخ دولتی و حکومتی در کليه زمينه ها برخوردار بوده در براب
دشمن غدار و رژيم .  هويت در برابر آنان مقاومت و ايستادگی نموده است– سرزمين –فرهنگ 

 ولی فقيه و واليت فقيه اتخاذ استراتژی مشترک در برابر –آپارتايدی جمهوری اسالمی 
شغالگران استراتژی دولت ايران ضرورت تنظيم زمينه های تحليلی دقيق و ويژگی اهداف ا

 ولی –دولت جمهوری اسالمی ايران .  سياسی در شرايط کنونی و دوران کنونی ست–نظامی 
فقيه و واليت فقيه مسئول بحران ها و کاستی ها و عقب ماندگی طبقات اجتماعی کنونی منطقه 

 ولی فقيه و واليت –بشمار می روند و عواقب وخيم منطقه متوجه دولت جمهوری اسالمی ايران 
  . ه می باشدفقي

 –جمهوری اسالمی در ادامه همان سياست زير بار نرفتن و عدم پذيرش جناح يا نيروی مخالف 
همان گونه که ماهيت واقعی . ادامه همان تفکر و شيوه برداشت ذهنی سه دهه گذشته می باشد
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 تفاوت ماهوی داشته و تحول فکری و رشد آگاهی 1979انتفاضه کنونی با انتفاضه محمره 
در . و ماهيت جمهوری اسالمی) ملت عرب ( اسی و شناخت اهداف و ماهيت دشمن خويش سي

 تبليغات – تنوع شعار و خواست کنونی –پس عقايد سنتی جامعه می توان به گسترش انتفاضه 
وسيع در حجم و بعد جغرافيای منطقه رسوا و افشاء نمودن ماهيت و جنايات جمهوری اسالمی 

  .حمره نقاط محوری انتفاضه کنونی ستدر قياس با انتفاضه م
وقايعی که در خالل دو انتفاضه و در سنوات گذشته و با توجه به تغييرات و رشد کمی و کيفی 
نيروهای شرکت کننده و رشد و گسترش و وسعت عمل طيف سياسی و عملکرد ها و تحقق 

انبياء و (  والدت ها  اعياد و–تجمع و احتفال به مناسبت های رسمی (  سياسی –اهداف فرهنگی 
  .). موفقيت در انتخابات شوراها و شب شعر–مراسم سنتی عروسی و فاتحه ) غيره 

  :ابتکار عمل نخبگان عرب و از سوی ديگر بررسی عملکردهای دولت جمهوری اسالمی ايران
 مجتمع ها و – پرديس – شيرين دو – تاسيس و اسکان شهرک های استعماری شيرين يک – 1

  .مسکونی در کليه شهرها و حاشيه آنهاواحدهای 
  . تغيير ديموگرافی و آسميله نمودن بافت منطقه– 2
 کشتارگاه عبادان و اسکان مهاجرين ايرانی با تسهيالت انحراف – تخريب مناطق سپيدار – 3

  .مسير آب رودخانه کارون
 و ويژگی های  با توجه به شرايط– قتل – سرقت – بيکاری – فحشاء فقر – گسترش اعتياد – 4

  .صنعتی منطقه
  . غصب زمينهای کشاورزان عرب– طرح استعماری توسعه نيشکر – 5

پيوند دادن عوامل فوق و بيشمار ديگر به استراتژی و اهداف و توطئه های استعماری و 
 سياسی و نتايج و ماهيت عملکردهای آنان و دالئل بيشمار ديگری را می -اشغالگران نظامی 

 اقتصادی منطقه و عامل – فرهنگی – اجتماعی –وده و به بحران های سياسی توان اشاره نم
حياتی نفت و گاز عالمت استفهام گذاشت و ثروت های طبيعی منطقه در اختيار رانت خواران 

  . ولی فقيه و واليت فقيه-جمهوری اسالمی
های بيشماری را با اعزام هيئت بين المللی و نظارت بر اوضاع فعلی منطقه و ساکنانش ناگفته 

سياست های فروپاشی , عريان و آشکار می نمايد و جهت بررسی و تشخيص مسببين اصلی
منطقه و اهداف استعماری آن به منطقه اعزام تا چنين جنايات و حوادث در آينده در منطقه تکرار 

يت  ولی فقيه و وال–نگردد و مانعی در برابر اهداف آپارتايدی دولت جمهوری اسالمی ايران 
  .فقيه نيازمند حفاظت بين المللی ست

با توجه به شرايط عينی و ذهنی جامعه ظهور و تبلور انتفاضه امری طبيعی و حاصل و محصول 
عوامل فوق و بستری که جامعه کنونی در آن بسر می برد و سپری نمودن هشت دهه از عمر آن 

 مرهون چنين گذشته گران بهائی می گذرد مديون گذشته ای بود که انتفاضه کنونی و تحوالت آن
تحليل وقايع کنونی برای نسل و نيروئی که خواهان درک واقعيت های جامعه و پند . می باشد

گرفتن از آن در جهت آينده و حل معضالت کنونی ست می تواند نکات با ارزش و قابل تعمقی 
آيا . ت و ارزيابی نموددر خود نهفته باشد همان نکات محوری است که می بايست بدنبال آنها رف

, خواست انتفاضه و نياز جامعه در اين بخش که جزء الينفک اعتقادات ملت عرب بشمار می رود
مطرح نبوده و ساخته و پرداخته تفکرات و عرق ملی ايرانيان و ايدئولوگ ها و استراتژيست 
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, ت آن نمی باشدهای آنها نبوده و هدفی جز به انحراف کشاندن و تغيير مسير انتفاضه و تحوال
بايد بر اوضاع مسلط بود و نگذاشت امواج حوادث و وقايع و رويدادها ملت عرب را اسير امواج 
خود نمايد و سرنوشتی که دولت جمهوری اسالمی ايران برايمان تدارک ديده به مقابله و مبارزه 

و اراده و خواست با آن برخاسته و ملت عرب را اسير خواست و اراده دولت ايران نخواهيم کرد 
  .ملت عرب را بر آنان در راه تحقق آمال و اهداف خويش در چارچوب انتفاضه ادامه خواهيم داد

  
  استراتژی شوونيسم فارس

تحميل شرايط و اهداف از پيش تعيين شده در دراز مدت در چارچوب استثمار و غارت منابع 
 ديموگرافی منطقه و تحميل سرنوشی طبيعی و تمرکز بر حفظ ساختار نظامی و سياسی و تغيير

خارج از اراده و خواست ملتی و تغيير روند طبيعی و اجتماعی و سياسی و تسلط بر هرگونه 
 تفسيرهای گمراه کننده و تغيير اذهان –منبع خبری و رسانه های گروهی و سايت های اينترنتی 

ن بدنبال تحقق اهداف خويش عمومی به دور از واقعيت های موجود و شرايط کنونی و حاکم بر آ
و جناياتی که مرتکب شده اند سعی در تشويش و بر هم زدن اوضاع فعلی و بافت و ساختار 
کنونی جامعه و تغيير آن در جهت منافع و مصالح و اهداف دراز مدت در جهت خواست و اراده 

  .شته باشندخويش عملی نمايند و بر اوضاع و تحوالت و رويدادهای آن تسلط کامل و تام دا
درس . آموخته است) ملت عرب ( تحربيات سالهای گذشته درس های آموزنده بيشماری را به ما 

هائی که هر کدام حامل تراژدی دردناک و سرنوشت غم اگيز ملتی ست که مورد استثمار و 
هر کدام دارای ,  سياسی منطقه ست– اشغالگران نظامی –غارت و اهداف آپارتايدی دولت ايران 

هوشياری و درايت . ناريوئی است که می توانست سرنوشت ملتی را تغيير و به نابودی بکشاندس
سد و مانعی در برابر اهداف و بلند پروازی )  ح –االهواز ( طيف سياسی درون و برون وطن 

ولی فقيه و واليت فقيه و مانعی در برابر فروپاشی ملت عرب و نفی , های جمهوری اسالمی
محمد ( سرنوشتی که مبتنی بر دکترين و استراتژی کهنه ژنرالهای ارتش سابق . دهويت آن گردن

 .و مؤسسات آنها می باشد) رضا پهلوی 
ضرورت . کاهش جمعيت و نفوس منطقه از مهمترين و اولين گام های استعماری بشمار می رود
ات با بيان کاهش و تغيير تناسب جمعيتی و ادغام دو ملت عرب و فارس در يکديگر و مطبوع

ديپلوماسی بند بند اين بخشنامه را صادر و به اجرا در آورده بر جسته نمودن مسائل حاشيه ای و 
 بروز و ايجاد تنش فی مابين ملت های کامال متفاوت و نامتجانس در –دامن زدن به اختالفات 

لی و تشديد جغرافيای واحد جهت تسهيل امر آسيميالزاسيون و تغيير ترکيب ائتنيک در مناطق م
تنشهای ملی و کاشتن بذر کينه و دشمنی از طريق اسکان مستقيم و غير مستقيم و سرکوب نمودن 

ايدئولوژی رسمی دولت ايران طی هشت . ملت عرب در مغايرت و نفی الزامات پان ايرانيسم
) شيخ خزعل ( سرنگون نمودن حاکم منطقه ) ح –االهواز (  سياسی منطقه –دهه اشغال نظامی 

چکيده اين ايدئولوژی نابودی ملل غير . سنتز ايران يا سنتز فارس توسط بريتانيا ترسيم گرديد
فارس جغرافيای ايران به هر طريق ممکن و تشکيل ملت واحد و هوموژن فارس زبان واحد در 

ايدئولوژی رسمی دولت ايران گرديده , اين ايدئولوژی. جغرافيای ايران بنام ملت فارس است
ز فارس صرف نظر از تأکيد رژيم پهلوی بر عنصر فارس و تأکيد جمهوری اسالمی سنت. است

  .ايدئولوژی رسمی هر دو دولت فارس بوده است) صفويه ( بر ايدئولوژی سنتی 
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 ح رابطه و عمل کرد دولت ايران با ملل غير فارس - سياسی االهواز–پس از اشغال نظامی 
عوامل و موارد ذيل بيان کننده . عمرات می باشدجغرافيای ايران رابطه استعمارگر با مست

  .استراتژی و دکترين دولت جمهوری اسالمی بشمار می رود
  . محو هويت و تاريخ ملل1
  . زبان رسمی کشور– زبان فارسی – 2
  ).تاريخ جعلی شش هزار ساله (  جعل تاريخ و واقعيت های کنونی اين کشور – 3
  .فارس تغيير حدود جغرافيائی ملل غير – 4
  . سياسی ملل غير فارس– بر قرار ساختن نظام نئوکولونيال و اشغالگر نظامی – 5
  . فرهنگی– اقتصادی – اجتماعی – عقيم نمودن راه رشد و شکوفائی سياسی – 6
  . اشغال و چپاول منابع طبيعی– 7
  .  زبان فارسی عامل وحدت ملت– 8
  . تغيير زبان ملی ملل غير فارس به فارسی– 9

 فرهنگی ملل بنام ملت فارس در موزه های بين – ثبت و عرضه نمودن ميراث تاريخی – 10
  .المللی دنيا

 ايرانی و آرائی شمردن ملل جغرافيای – ادعای وجود نژاد موهوم و ضد علمی آريائی – 11
  .ايران

  . اجتماعی ملت ها– جلوگيری از تشکل و رشد شعور سياسی – 12
  .ان های ملل در سرزمين خويش ممنوعيت استفاده از زب– 13
  . ممنوعيت نام گذاری در کليه زمينه ها– 14
  ).سنی ها (  سرکوب نمودن ناسيوناليسم و اعتقادات مذهبی ملل – 15
  . تسهيل امر آسيميالزاسيون – 16
  . تحقير مستمر فرهنگ و زبان ملل– 17
يشه سياسی نيروهای  شوونيستی فارس بر مشی و اند– حاکم شدن ايدئولوژی فاشيستی – 18

  .چپ و مذهبی
  . فرهنگی ملل– سرکوب سياسی – 19
  .ايدئولوژی استعماری در خدمت مصالح استعماری,  پان آريائيسم– 20
  . پان آريائيسم ضد استعماری و مدرن نبوده و دارای عملکرد ارتجاعی و استعماری ست– 21
نياليسم و عدم درک ستم ملی و  جهل و نا آگاهی شوونيسم چپ فارس از سياست نئوکولو– 22

  .ملل غير فارس, ابعاد مبارزه ملی
وقايع اجتناب ناپذير انتفاضه متأثر از تحوالت بزرگی ست که در بطن جامعه و بر بستر 

طرد و .  اقتصادی شکل پذيرفته و متأثر از رويدادهای منطقه ای اقليمی ست–روندهای فرهنگی 
ادی که بر بستری از توطئه ها و اهداف شوم دولت  اقتص– سياسی –نفی مناسبات فرهنگی 

جمهوری اسالمی ايران و ضرورت تاريخی انتفاضه و غلبه بر اهداف و نظام برنامه ريزی و 
روشنگری و رشد . مؤسسات اجراء کننده که بدون شک به سازمان برنامه و بودجه اشاره نمود

ياسی و ماهيت اهداف استعماری و آگاهی ذهنی و ارتقاء سطح دانش سياسی و تشريح اهداف س
جامعه بر اساس شاخص های . استراتژی دراز مدت گام به گام مردم را در جريان امور قرار داد
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عينی و ذهنی شکل پذيری انتفاضه که الزم و ملزوم يکديگرست و پشت سرگذاشتن مرحله 
)  ح –االهواز ( کنونی و حضور گسترده نيروهای شرکت کننده در انتفاضه وطيف خارج وطن 

عامل تعيين کننده ای در انتفاضه و پی گيری اهداف استعماری دولت جمهوری اسالمی ايران در 
منطقه و افشاگری آن و انعکاس در سطح وسيع خارج از وطن می باشد که فلسفه انتفاضه هويت 

  اقتصادی خالق تضاد عميق حکام جمهوری– فرهنگی –بشمار می رود و نقش عوامل سياسی 
اسالمی ايران با ملت عرب که به لحاظ ماهيت استعماری عوامل سياسی فوق تضاد اجتناب ناپذير 

, بقاء و استمرار چنين عواملی در منطقه. می باشد و مانعی در برابر رشد و شکوفائی منطقه ست
  .جامعه را بسوی سير نزولی و فروپاشی نظام اجتماعی آنرا بهمراه خواهد داشت

يوه و استراتژی اس طبيعت و تنوع پروسه مبارزه تاکتيک الزم را بر اساس شانتفاضه بر اس
انتخاب شکل انتفاضه و شيوه برخورد راههای برون رفت بستگی به نيروهای , دشمن دنبال نموده

شرکت کننده و ابزار انتفاضه و شعار آن چنين عوامل حياتی بوده و از اهميت باالئی برخوردار 
هر کدام از آنها ابزاری ست , فقيت انتفاضه بستگی به عوامل اجتماعی ستاستمرار و مو. است

در دست انتفاضه و سالحی بر عليه دولت جمهوری اسالمی ايران و محور آن بستگی به شرايط 
  .و شکل آن دارد

افشای . شناخت موقعيت انتفاضه و درک شرايط موجود از قوه به بالفعل در آوردن آن می باشد
 سياسی جمهوری اسالمی و طرح شعار مرحله ای و مقطعی پاسخگوی –اف نظامی ماهيت و اهد

  .نياز و ضرورت انتفاضه خواهد بود
 و روستا را در تغيير و تحوالت خانه به خانه شهر, برجسته نمودن خواست و تحوالت انتفاضه

يربنائی و وابط زکالبد شکافی جامعه شناسی انتفاضه و ر. عمق انتفاضه ست بر گرفته نشان از
هدايت انرژی ملت عرب و تحليل بردن آن در مسير انتفاضه بمثابه دژ مستحکم روبنائی جامعه و

در برابر اپورتو نيست و عقيم نمودن توطئه های جمهوری اسالمی توسط فريب خوردگان در 
  .جهت تشويش و منحرف نمودن اذهان سياسی ملت عرب و تغيير مسير انتفاضه را ايفاء نمايند

 اقتصادی شکل – فرهنگی – اجتماعی –ستراتژی انتفاضه بر مبنای تغيير ساختار سياسی ا
 خيزش آنها در راستای هدف  تعادل نيروها و–در مقطع کنونی شناخت واقعيات رفته وپذي

طه نظرات خواست مشخص در مقطع کنونی و سرنوشتی که نياز به کارگروهی نقمشخص و
ف و تخريب در جهت تضعي, راء و نظرات جريانی خودتحميل آفردگرائی و. مشترک دارد
 سياسی منطقه –عملکرد دشمن اشغالگر نظامی ت وشناخت ماهيروشنگری و. انتفاضه ست

جمهوری اسالمی ملت عرب را مصمم تر و با ايمانی راسخ تر بسوی انتفاضه هويت و تحقق 
 ايران و هوری اسالمی درک و افشای ماهيت و عملکرد دولت جم-شناخت . هدفمان سوق داده

 اراده و – قدرت – نشان از توان –همگام با انتفاضه بودن حضور ملت عرب در صحنه و
  .خواست ملت عرب می باشد

انتفاضه حوادث اجتناب ناپذير متأثر از تحوالت بزرگی که در بطن جامعه و رويدادهای منطقه 
 ماهيت اشغال و اهداف دراز مدت شناخت و درک. مستمر و سير تکامل آنرا ميتوان دنبال نمود

که بر مبنای استراتژی بنا گرديده بيان حقايق و واقعيت های بيشماری ست که نشان از عمق 
اهداف و برنامه ريزی منظم و سازمان يافته تشکل مؤسسات دولتی و حکومتی ست که طی 

راهکارهای ساليان دراز در منطقه در پی تحقق اهداف خويش بر مبنای اصول مطرح شده و 



  48

واقعيتی که با پس , منطقه ای آن که در بطن جامعه نهفته عملی و به واقعيت موجود تبديل نمود
 سياسی منطقه را عملی –زدن و به حاشيه راندن ملتی بيان آمال و آرزوهای اشغالگران نظامی 

 گرفت و جنايتی که با اهداف و زير بنای نظام آپارتايدی کنونی جمهوری اسالمی شکل. نمايند
  .ضرورت افشاگری را به ضرورتی تاريخی تبديل نموده است

آثار جنايات و عمکردهای ددمنشانه و شوونيستی رهبران ايران و جمهوری اسالمی برجغرافيای 
منطقه حک شده آثار بجای مانده عواقب شومی بدنبال داشته که هر از گاهی خود را بشکلی 

  .ائی ست که بشکلی خود را نمايان می سازدنمايان می سازد نتايج جنايات خيزش ه
 –عملکردهای رژيم آپارتايدی جمهوری اسالمی ايران و در رأس آن ولی فقيه و واليت فقيه 

فروپاشی ساختار اقتصادی و بافت اجتماعی فضای بسته سياسی عدم رشد و احياء روبنای 
وری ست که ملت عرب  حقوق سياسی و ديگر عوامل آن اين نکات مح– سنت –فرهنگی جامعه 

را در برابر شرايط و واقعيت های عينی جامعه قرار داده و قدرت اجرائی و تصميم گيرنده 
 اعتياد و بيکاری –تحوالت منطقه ملتی ست که بار سنگين فقر و خرابی ها و کاستی های جامعه 

فقيه می باشد  ولی فقيه و واليت –که نتايج اهداف شوونيستی نظام آپارتايدی جمهوری اسالمی 
 هويت –حجم و وسعت و عملکردهای اشغالگران نشان از حقد و کينه ای ست که نسبت به تاريخ 

و سرزمين ملت عرب و رشد و شکوفائی آن در هشت دهه گذشته ست که اينچنين مورد غضب و 
  .غارت و چپاول حکام طهران گرديده است

آن به منظور فراهم نمودن زمينه ضرورت حضور در صحنه و همگامی با انتفاضه و اهداف 
عملی اعالم حالت فوق العاده مانعی در برابر بستن فضای سياسی و کشت و کشتار ملت بيدفاع 

 ولی فقيه و واليت فقيه باشيم که بدنبال تحقق اهداف –عرب و ديگر جنايات جمهوری اسالمی 
ه در واقعيات کنونی فجايعی که ريشاتژيک و دکترين و ايجاد جو رعب ووحشت وهجرت واستر
  .عملکردهای جمهوری اسالمی و دولت آنان بشمار ميرودامعه داشته و چهره عريان ماهيت وج

هر پديده ای دارای علت و معلولی ست و با درک و شناخت قوانين موجود حاکم بر منطقه و با 
اقعيت های شناخت شرايط عينی و روند کنونی جامعه اهداف خويش را دنبال نموده و بر اساس و

موجود و درک ضرورت ها و تحوالت پيش رو به نتايج مطلوب و قابل قبول دسترسی پيدا کنيم 
  .و خود را به اهدافمان نزديک نمائيم

فجايعی که خشم و نفرت و کينه را ررسی و تجزيه و تحليل رويدادها وحوادث وبا مشاهده و ب
شانه های اجتماعی آن مطرح است به گونه بهمراه داشته و جامعه ای که با جزئيات و دالئل و ن

ايست که همگی از انفجار جامعه و ورود به مرحله نوينی که خواست و اراده ملت عرب بشمار 
هر تغيير و تحولی در ساختار منطقه با رويدادهائی که وقوع آنها در منطقه محتمل است . ميرود

انتفاضه و حضور گسترده آن در سطح تحوالتی را بهمراه خواهد داشت با تقويت و حمايت هويت 
جامعه وقوع هر پديده ای در جامعه و پيگير نمودن آن در تحوالت آينده بسيار تاثير گذار می 

 اقتصادی به اهرم فشار برای – فرهنگی – اجتماعی –باشد انتفاضه را ميتوان در نبردی سياسی 
نمود و در قالب مبارزه و شعار رهائی جامعه از قيد و بندهای تحميلی و گسستن آنها حمايت 

  .استراتژی خود را نشان می دهد
انتفاضه در چنين جوامعی متاثر از شوونيسم و رانت خواری و تئوکراتيسم حاکم بر منطقه و 
روابط استعماری حاکم بر ادارات دولتی و مناسبات اقتصادی حاکم بر آن می باشد و در ادامه 
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د عينی و واقعی خويش را در سطح منطقه آشکار نموده و  اجتماعی نمو–ناهنجاری های سياسی 
بر بستر چنين پديده هائی و در دل جامعه انتفاضه شکل گرفته و جامعه را بار ديگر بسوی انفجار 

بنا بر اين مهمترين اصل درک ضرورت انتفاضه و انعکاس آن در . اجتماعی سوق می دهد
  .حاکميت و خواست ملت عرب می باشد

زمان و جايگاه آن در معادالت , اس بودن انتفاضه کنونی نسبت به انتفاضه محمرهاهميت و حس
اهميت آن به لحاظ اپيدميک شدن در سرتاسر منطقه بصورت خاص , کنونی کشور و منطقه ست

 ولی فقيه و واليت فقيه و انتفاضه کردستان بصورت –و شکستن تابوی نظام جمهوری اسالمی 
  .عام آن می باشد

ن به لحاظ شرايط محيطی و طبيعی منطقه و ويژگيهای خاص آن می باشد هر گونه حساس بود
سرنوشت و معادالت جديدی بهمراه , عمل و واکنش که از بستر عنف و نظامی گری نشأت گيرد

خواهد داشت که نشان از محدوديت مانور جمهوری اسالمی در مناطق فوق بوده و از جهت 
ای جغرافيای ايران را در برابر نظام آپارتايدی جمهوری ديگر قدرت اراده و مانور ملت ه

درک چنين ضرورتی به لحاظ تئوری و . اسالمی و در رأس آن ولی فقيه و واليت فقيه ست
شکل گيری و انسجام , ساختمان انتفاضه که در ساعت تنظيم و تاريخ آن و يا به تعبير ديگری

ضه بشمار ميروند فاقد ساختار فيزيکی بوده و نيروهای تشکيل دهنده که اسکلت و ساختمان انتفا
شتابزدگی انتفاضه حکايت سطحی نگری و اعتماد پذيرش شرايط وقت بوده و نه ماهيت درنده 
خوئی حکام جمهوری اسالمی ايران که با اندک روزنه ای فضا و شرايطی که مردم به حکام 

شنفکران و نخبگان هويدا نموده  رو– احزاب –جمهوری اسالمی ايران تحميل و از زاويه جرايد 
شکل گيری پروسه عظيمی که ملت عرب را در نورديد با توجه به حجم و وسعت جغرافيائی . اند

 سياسی آن بوده –و کشش بار سياسی بمراتب نسبت به قياس آن بسيار بيشتر از ظرفيت اجتماعی 
سی و سير تحوالت که تعمق در اين باب نيازمند درک و شناخت جامعه شناسی و روان شنا

 اقتصادی جامعه که زير بنا و رو بنای تحوالت – فرهنگی – سياسی –کنونی پديده های اجتماعی 
 استمرار آن –ساختار فيزيکی انتفاضه ست که جهت دار بودن آن . کنونی و هويت انتفاضه ست

انسيل يا  سياسی پت–چنانچه نيروی موجود در صحنه اجتماعی . و نيروی آن ملت عرب می باشد
بطور حتم و يقين فجايعی ببار آورده که , ديسيپلين مرحله ای يا گام به گام خود را از دست بدهد

ناشی از حرکت خود بخودی ست و ضعف و انسجام و تشکل در آن مشهود می باشد که نشان از 
  .تقدم و پيش گرفتن مردم در برابر طيف سياسی ملت عرب است

يمائی ها و تجمع ها در بسياری از شهرها و مناطق دليلی بر اين عدم انسجام در شعار و راهپ
در مناطقی درگيری ها رو در رو بوده و در برخی مناطق به شيوه تجمع و گريز و در . ادعاست

ظهور مشکالت و . جاهای ديگری بر اساس نوسانات محيط و شرايط آن متفاوت می باشد
 – پخش اعالميه -يم کار بر اساس شعار نويسیدستگيری ها و عدم کارآئی منظم گروهی و تقس

تسلط ) نظامی و انتظامی (  در مقابل يورش های منظم و سازمان دهی نيروهای دولتی –تراکت 
ديسيپلين نظامی ميليشيا و نقش تعيين کننده و مؤثر در تناسب نيرو و تسلط بر يکديگر در جهت 

دولت جمهوری اسالمی ايران با خلق , طبيعتا دشمنان انتفاضه. پيشبرد اهداف خويش است
ولی بدليل ماهيت و نيروی حمايت کننده و پشتوانه . موانعی موفق شدند از سرعت انتفاضه بکاهند
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ريشه يابی علل و عوامل و موفقيت و عدم دسترسی به اهداف . آن نتوانستند آنرا متوقف نمايند
  :خود در کوتاه مدت بشرح ذيل می باشد

  .اسی عدم محوريت سي– 1
  . عدم استراتژی مشترک– 2
  . عدم سازمان دهی– 3
 عدم هماهنگی و انسجام و ديدگاههای واحد و مشترک و توافق هائيکه در چارچوب – 4

  .انتفاضه و يا تشکلی که در برگيرنده کليه طيف های سياسی باشد
  . عدم تاکتيک مشخص بر اساس شرايط مشخص– 5
  .ينی جامعه مبتنی و به دور از هرگونه ذهنی گرائی باشد شعاری که بر واقعيات و شرايط ع– 6
  . عدم فضای باز سياسی و فقدان طيف های سياسی در ميان ملت عرب– 7
 عدم درک وضعيت جامعه و طبقات اجتماعی و روند تحوالت کنونی و سمت و سوی آن و – 8

  .جهت گيری در برابر توطئه های دولت جمهوری اسالمی ايران
ی و در برگيرنده درس های آموزنده بيشماری ست که قريب به سه دهه پای به انتفاضه حاو

اما در مقطع کنونی با . عرصه صحنه سياسی منطقه با کليه فراز و نشيب های آن قد علم نمود
حجمی خارج از ظرفيت و گنجايش خودش و دارا بودن ويژگی خاص در مقطع و شرايط کنونی 

بعبارتی انتفاضه محرک خروج از .  گويای دگرگونی عميقی ستبا اين تعبير که تحوالت جامعه
بررسی و تحليل درست و عکس العمل بجاست که ما را . قوه به بالفعل ملت عرب بشمار ميرود

دشمنان ملت عرب در مرحله تنش و برخورد با يکديگر مبنی را بر نابودی . به هدفمان ميرساند
و ) ايرانيان (  به دليل روان شناسی جمعی خاص و حذف فيزيکی نيروی مقابل تن می دهند و

برخورد با رويدادها و جريانات سياسی ملت ها از روان شناسی قدرت به حذف مسئله و هزينه 
  .سنگين سياسی آن می پردازند

 سياسی و پشت سر گذاشتن هشت دهه بيشترين و بزرگترين ستم ها را در حق –اشغال نظامی 
بتدائی ترين و کمترين حقوق انسانی و عرف بين المللی محروم بوده ملت عرب روا داشته و از ا

سرنوشتی که در فضای بسته و آلوده به اختناق و توطئه خالق انتفاضه ای شد که نشان از عمق 
 ولی –ناهنجاری های اجتماعی و فروپاشی طبقات آن از سوی رژيم آپارتايدی جمهوری اسالمی 

. دن در پروسه ای که هشت دهه از عمر خويش را سپری نموفقيه و واليت فقيه و دولت ايرا
ابعاد گوناگونی ست که واقعيت های تلخ البالی طبقات اجتماعی تراژدی شومی که دارای زوايا و

هويدا می باشد و دارای تبعات تعيين کننده ای ست که در آينده شاهدش خواهيم بود که تعلقات 
هرگز نبايد از پتانسيل توده های ميليونی ,دارش نمی باشددينی و کشوری مانعی بر سر راه و جلو

محروم و ستمديده که قربانی قتل گاه رهبران ايران و جمهوری اسالمی بوده نبايد از روز محشر 
هرگز از تاريخ و بيداری ملت ها و تحوالت عظيم چيزی نياموخته و يا به تعبير . آن غافل ماند

  .ان خشم را بديل انديشه و اختيار خود نموده اندديگری رهبران جمهوری اسالمی اير
انتفاضه مسالمت آميز بر اساس شرايط عينی . عالئم تشخيص جامعه گويای تحوالت جدی ست

جامعه و واکنش و عکس العمل ملت عرب نسبت به اهداف و توطئه های شوم دولت ايران و 
عه و انرژی مهار نشدنی و جمهوری اسالمی در شرايطی ست که فعال بودن نيروی محرکه جام

قدرت انفجاری آن از ويژگی جوان بودن رشد جمعيتی جامعه ست که حضوری بالنده در انتفاضه 
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نيروی که آماده انفجار و تغيير و تحول اوضاع و حق تعيين سرنوشت خويش است و در , دارد
م آپارتايدی و  ولی فقيه و واليت فقيه ومؤسسات رژي–جمهوری اسالمی , برابر آن دشمن غدار

اشغالگر جمهوری اسالمی است که با فتنه انگيزی و برجسته نمودن عوامل تشويش و انحراف 
انتفاضه و عوامل اجتماعی و سياسی در شرايطی که به . که بخشی از استراتژی کنونی آنان است

شته خواسته های مشروع خود دسترسی نيابد به مراتب به عامل خطرناک و مهار نشدنی تبديل گ
و نتايج و عواقب آن خروج از وضع فالکت بار و گشودن دريچه نوينی از وضعيت موجود که با 

 ح احياء و گسترش عوامل زير – ذخائر و حفظ تماميت ارضی االهواز - - آب –فقدان زمين 
ملتی که با کليه . بنائی و روبنائی جامعه و برون رفت از وضعيت و شرايط موجود می باشد

  . بدنبال يافته های خويش و تحقق آنها می باشدويژگيهايش
قادر , وقائع و رويدادها ثابت نمودند که انتفاضه بدون تشکيالت سياسی و عناصر رهبريت کننده

است به مبارزه ادامه دهد و دارای نوساناتی گردد که با کوچکترين جرقه شعله ور گشته و به 
مل باالئی برخوردار خواهد بود و کسب تجارب تناسب و نسبت دوره ماقبل از انسجام و قدرت ع

دت ابعاد و تاثير پذيری خود در مراحل و گام های دو زمانه خويش که در کوتاه مدت و دراز م
  .بر جای خواهد نهاد) سلبی و ايجابی بودن(را 

در طی پروسه مبارزه و تئوری و عواملی که بر سر راه و در جهت تغيير مسير با ايجاد موانعی 
 تالش و کوشش در راه ايجاد پارازيت و اخالل در پروسه انتفاظه می نمايند و خود را عاجز و و

در مانده و ناتوان در برابر انتفاضه می بينند به حاشيه رانده شده و خلع سالح شدن از قدرت 
روی آورده و سعی در بزرگ نمائی تصميم گيری و تجزيه و تحليل اوضاع به مسائل حاشيه ای 

لوژی جسته آنها می باشند چه بسا اينگونه مسائل مطرح نبوده و ميراث عظيم فرهنگی و ايدئوبرو
چنين قضايائی ) نمودن(ی به طرح آن نمی باشد مطرح شدن نيازسنتی ملت عرب بشمار ميرود و

در طی پروسه انتفاضه ظرافت خاص خود را می طلبد و با موشکافی و تحليل عناصری که از 
انتفاضه با پشتوانه . تفکر خويش می باشنده دموکراسی در پی ابراز انديشه وسل بزاويه و تو

هدف ملت عرب طی نموده و پروسه مبارزه را در مسير خواست و, عظيم مردمی و حقانيت خود
پرهيز از هر گونه حاشيه نگری و تمسک به مسائل غيراصولی بنا به ضرورت انتفاضه و 

دن و دامن زدن به چنين مسائلی پرهيز نموده و جانب اصل بر وحدت عمل سياسی و مطرح نمو
 سياسی و ملت عرب –فرع را رعايت نموده است تنش های موجود حاکميت اشغالگران نظامی 

که سمبل تضاد ديرينه و تاريخی بوده و برخورد اينچنين با پديده های موجود و واقعيت عينی 
 هاست و مسئله فرديت موضوع و طرح انديشه و جامعه هدايت روشنائی ها به اندرون تاريکی

تفکر قابل تعمق و بررسی ست و مسائل حاشيه ای و غير اصولی در مکان و فضای خاص خود 
نتايج مطلوبتری در باب . قابل بررسی ست چنانچه با ديدی وسيع و شمولی به مسائل بنگريم

ری و راهکارهای متناسب با طرح مسائل جوه. اينگونه مسائل و تبادل آراء عايدمان می شود
شرايط عينی جامعه و افشای ماهيت رهبران جمهوری اسالمی و در رأس آن ها ولی فقيه و 
واليت فقيه بيان و شيوه تفکری که در خدمت انتفاضه ملت عرب بشمار ميرود و نه مخدوش 

ی و در نظامها و سيستم های حکومتی جهان سومی دو رکن از ارکان مهم حکومت. نمودن آن
  .تصميم گيرنده آن بشمار می روند

  . وزارت اطالعات– 1
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  . وزارت کشور– 2
که سعی در بهره برداری و به انحراف کشاندن و تسلط بر امور به اعمال غير انسانی و شيوه 
های خاص خود دست ميزنند و نبايد در مسير و هدفی که آنان در پی آن هستند گام برداشت و 

انتفاضه بر پايه .  بکار گرفت و ندانسته در چنين سراشيبی سقوط نمائيمدرايت و ذکاوت خويش را
  نياز و ضرورت جامعه ست که انتفاضه را با حمايت ملتی و -درک , افراد شکل نمی گيرد

  .نيروی بالفعل آن در منطقه و در صحنه سياسی کشور مطرح نموده است
  
  

  انتفاضه و دو ديدگاه
وان به برخوردهای دو شيوه و طرز تفکر که نتيجه و حاصل هر از دست آوردهای انتفاضه می ت

نيروهائيکه بنا به خصلت های اجتماعی شان همگام و . انتفاضه و نيروی شرکت کننده در آنست
همقدم با آن گام برداشته و شفافيت ساختار انتفاضه در جامعه حريصانه و مصرانه گام بر ميدارند 

 جمهوری اسالمی تاکيد می ورزند نسلی از نو انديشان و و بر ماهيت و عملکردها و اهداف
 ثقلين خالصه گرديده اند بيانگر – آفاق –متفکران و تجدد خواه مذهبی که در احزاب وفاق 

واقعيت های عينی جامعه و شيوه های برداشت فکری حکومت جمهوری اسالمی و راه حل 
قه و زير و بم جامعه و کاستی های  سياسی منط–مناسب با توجه به معضالت کنونی اجتماعی 

نقطه عطف و اشتراک و ,  خواست ها و اهداف مشترک–اصولی و اساسی اش واقفند ايدئولوژی 
عامل وحدت تحرک و تحقق خواست ها و کاستی های جامعه در چارچوب نظام جمهوری 

 امری اسالمی و واليت فقيه و بر اساس اسلوب و مشی مسالمت آميز و پرهيز از خشونت را
ضروری و حفظ خويش و قدرت مانور سياسی در سطح منطقه را امری حياتی در جهت تحقق 

  .اهداف حزبی بشمار ميرود
  
  

  ):ب ( ديدگاه يا جريان فکری 
اين طرز تفکر و آن شيوه برداشت متعلق به هفتمين و هشتمين دوره رياست جمهوری محمد 

خاص می باشد با ظهور و کسب سلطه و قدرت که در ايران معرف عام و ) دوم خرداد ( خاتمی 
. دو ديدگاه با دو برداشت و جناح بندی ها و با يک استراتژی مطرح گرديد, دوم خردادی ها

استراتژی که در بر گيرنده منافع و مصالح ملی ملت فارس را در بر گرفته و هرگونه تغيير و 
ومتی که از حمايت و پشتوانه جناح اصالح گران حک. تحولی در اين چارچوب صورت می گيرد

مردمی بيشماری برخوردار بوده و بدنبال خروج از بن بست سياسی حاکم بر جامعه و ارزش و 
د و با در بهاء دادن به نسل جوان جامعه منجر به ايجاد شکاف در نظام جمهوری اسالمی گردي

 رکن از سه رکن اساسی بوده بعبارتی دو) پارلمان(و قوه مقتننه ) دولت(دست داشتن قوه مجريه 
کشور را در اختيار داشت ايمان به ولی فقيه و واليت فقيه عامل مهم دوری جستن مردم از دوم 
خردادی هاست و عدم تحقق شعارها و وعده های داده شده عامل مهم سرکوفت و خروج از 

  .صحنه رقابتی و سياسی اصالح گران گرديد
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  : ديدگاه محافظه کاران

 ولی فقيه و واليت فقيه که نهاد حقوقی و سياسی رهبر انقالب بشمار –علی خامنه ای آيت اهللا سيد 
ميرود و تسلط کامل بر قوه قضائيه و جنايات آن دارا می باشد سرکوب نمودن جنبش های مردمی 

 بستن فضای سياسی جامعه و – زندان – شکنجه – قتل عام زندانيان سياسی –و دانشجوئی 
 سايت های اينترنت از عملکردهای محافظه کاران و رانت خواران حکومتی نشريات و فيلترينگ

  .و تئوکراتيسم حاکم بر ايران می باشد
 

  )ب ( ديدگاه يا جريان فکری 
استناد و بسنده نمودن در چارچوب و هيکل فعلی با توجه به حفظ نظام و ولی فقيه و واليت فقيه 

جمهوری جديد احمدی نژاد و وعده های آن و جمهوری اسالمی ايران و انتخاب نهمين رئيس 
استناد به ساختار اجتماعی موجود و سنت حاکم بر جامعه بمثابه فاکت های مورد نظر خويش و 

پذيرش چنين قواعد و معيارهای اجتماعی و ) ب ( ادله ساختار اجتماعی مورد پسند و نظر ديدگاه 
لعاب دينی و فقهی همراه می باشد و سنت حاکم بر آنها ناشی از شرايطی ست که با رنگ و 

مضمون کلی اين ديدگاه را در بر می گيرد و برداشت ها و معيارها و عقوبت دنيوی آنرا متوجه 
استناد و توسل به چنين . ديدگاه الف که مسبب ريختن خون انسانهای بيگناه تعبير می کند
ايات و حقايق به منظور معيارهائی در ديدگاه ب و برجسته نمودن آنها در جهت کتمان جن

اين تضاد و ريشه های آنرا در نظرات . جلوگيری از تغيير و تحوالت اجتناب ناپذير منطقه ست
. چنين قضاوت صريح و آشکاری کتمان واقعيت های عينی جامعه نيست. ديدگاه ب مشاهده نمود

 وسيعی از چنين ديدگاهی در شرايطی بر ميدان سياسی منطقه ظهور نموده که استقبال طيف
مذهبيون و روحانيون از انتفاضه و خواست مشروع آن و واقعيت های جامعه و مقاومت در 

تمسک جستن به . برابر طيفی که آگاهانه در برابر انتفاضه خود را بهر شکلی مطرح می نمايد
 هواداران انتفاضه استراتژی. مسائل جنبی و اجتناب ناپذير از اهم ديدگاههای آن بشمار ميرود

خويش را بر آگاه نمودن و تحول افکار عمومی و استمرار انتفاضه ست و حذف دشمن ملت 
  .عرب از صحنه سياسی منطقه را ناشی از شرايط و امری ضروری و اجتناب ناپذير می پندارند

انتفاضه دو ديدگاه و دو . دو استراتژی ناهمگون و متضاد در برابر يکديگر صف آرائی نموده اند
سمبل دو انديشه با قرائت ,  قساوت تمام در برابر يکديگر به قضاوت جامعه گذاشتنسل را با

های گوناگون و برداشت های مختلف پرده دری نمودند و بعنوان ديدگاه و جريان فکری مطرح 
ضرورت اجتماعی و واقعيت عينی چنين . فرد, در جامعه با آن برخورد نمود و نه فرديت

چنين شيوه ,  شرايط عينی جامعه می داند که شاهد تحوالتی ستبرداشتی را تضاد با تغيير
برخوردی با مسائل قطعا راه گشا و ارائه دهنده متد و متون جديدی نيست که در مسير تحوالت 

. دولت جمهوری اسالمی ايران مبارزه می کند, انتفاضه و خواست آن بر عليه دشمن ملت عرب
فاضه و رويدادهای مهم در برگيرنده تشريح پايه ها و نقطه نظرات و درک عميق و زيربنای انت

 سياسی منطقه ست که مهمترين عامل و مانع بر سر راه رشد و شکوفائی ملت –عوامل اجتماعی 
  .عرب بشمار ميروند
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 آرامش و ثبات و توطئه هائيکه از جانب دولت جمهوری اسالمی ايران شکل می –عدم امنيت 
انتفاضه بيشتر جنبه روان شناسی و در پی تشنج آفرينی در گيرد با خلق عناصری در مسير 

جامعه و نگرانی عدم ثبات و آرامش و از دست دادن سيادت منافع و مصالح و اقتصادی و 
در اين استراتژی و برون رفت از اوضاع کنونی و چالش های آينده . سياسی در منطقه ست

ن شک معادالت و استراتژی کهنه منطقه تنش های سرنوشت سازی شکل خواهد گرفت که بدو
دولت ايران و جمهوری اسالمی دستخوش و آبستن حوادثی خواهد گرديد که تغييرات جوهری 

 ولی فقيه و واليت –دکترين جمهوری اسالمی را بدنبال خواهد داشت و نظام جمهوری اسالمی 
 سر منشاء استراتژی فقيه را در باتالق حوادث و وقايع و رويدادهای جاری زمينگير می نمايد و

منطقه و تماميت ارضی آنرا تهديد می نمايد و مسبب کليه عواقب وخيم و خشونت آميز متوجه 
چنين برداشتی متوجه ديدگاه الف که . تئوکراتيسم های حاکم و ولی فقيه و واليت فقيه می باشد

ا تحمل مسئوليت دارای برآيندی است که تئوری و پراتيک آن برنامه و راهکار آن می باشد و ب
  .دفاع از جان انسان ها را سر لوحه اهداف سياسی خود می داند

عناصری که می بايست در عمل همگام با تحوالتی که در جهت تغيير وضعيت موجود می باشد 
در برابر آن صف آرائی نموده و مغايرت تام با اسلوب و منش انتقاد است همانگونه , گام بردارند

ريشه ها و انگيزه های جامعه شناسی و تئوری ب را در ماهيت و عملکرد که انتظار می رفت 
عناصر تشکيل دهنده ديدگاه الف و برجسته نمودن اهداف و شعار انتفاضه برخاسته از ديدگاه الف 
است و بدور از واقعيت عينی نيست در مقطع کنونی که انتفاضه هويت می رود بخش جدائی 

 بعنوان جريانی حياتی که با افت و خيز و پستی و بلندی های وقايع ناپذير از ملت عرب بشمار آيد
و رويدادها آبديده تر گشته و کسب جايگاه خود در معادالت سياسی منطقه هويت خود را يافته 

  .است
جايگاه و معيار خود را بر , طيف سياسی پس از پشت سر گذاشتن مراحل کنونی پروسه انتفاضه

 –اخت مواضع اصولی و بينش های نشأت گرفته از اوضاع اجتماعی اساس واقع بينی درک و شن
سياسی منطقه و انطباق تئوری و عمل در عرصه های گوناگون رشد محسوسی داشته است که 

جو حاکم بر جامعه بعبارتی فرهنگ . همگام با توسعه سياسی در جامعه رشد و نمو نموده است
ه و خستگی ناپذير حريصانه در عرصه فرهنگی سياسی و تالش ذهنی طيفی که با تالش بی وقف

.  آداب و دسترسی به معيارهای واقعی و خالقيت های جامعه ايفای نقش می کنند– سنت –جامعه 
جامعه در معرض تهاجم همه جانبه و گسترده فرهنگی سياسی و در برگيرنده شهرها و 

. ( ی را تئوريزه می کنندروستاهای منطقه ست ومسببان اصلی تدارک فجيع ترين حوادث انسان
تهاجم نشان از ضعف پديده های اجتماعی مورد تهاجم نيروی برتر با امکانات و تدارکات در 

ريشه های يورش به انتفاضه و ). زمينه های فوق می باشد و آسيب پذيری آن در کوتاه مدت 
تحليل ها و مناطق محروم را تحليل و ارزيابی نمود و حکايت از درک تامل و مقايسه اين 

تحوالت آن منتشر  ارزيابی ها با آنچه که در منطقه بوقوع پيوست و پيرامون همين رويداد ها و
  .شد و مورد صدق مسئولين قضائی و امنيتی جمهوری اسالمی واقع گرديد

وقايع و رويدادهای تکان دهنده ای که هرکدام ضربه ای جهت هوشياری و آگاه شدن نسلی که 
دريج بسوی واقعيات گشوده شد و با آگاهی از واقعيات زيربنائی حاکم بر چشم و گوششان بت
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 اقتصادی بر اين – فرهنگی – اجتماعی –جامعه در برابر ستمی که مناسبات و ويژگيهای سياسی 
  .ملت تحميل نموده به مبارزه برخاسته است

خود , م آشنا گرديد بدينسوی ذهن خود را گشود و با الف باء محيط و مرد1979نسلی که از سال 
 زخم –قلم بدست گرفت , خالق و مهندس انتفاضه شد و در کوران محروميت ها پرورش يافت

. عميق و درد جامعه را يافت و بدنبال درمانش رفت اينک خود سکان دار و رهبر انتفاضه ست
 پر, جويای نام و نشان نيست. تجربه گذشته و شرايط عينی جامعه خالق چنين پروسه ايست

نيروی پخته و کار کشته ,  اجتماعی نيازمند نيروست–انتفاضه سياسی , واضح و آشکار است
طبيعت ,  سياسی بدنبال مصالح ملی خويش ست–تئوری و عمل است که در پروسه اجتماعی 

, با داشتن ابزار قدرت و پشتوانه اجتماعی نيروی محرکه انتفاضه را يافته ست, جامعه ست
ورت جامعه پشتوانه عينی آنست و حرکت رو به جلو را می طلبد و امريست ضروری که ضر

  .بدنبال تحوالت ساختاری ست و با پشتوانه عظيم اجتماعی که خالق چنين تحوليست
 سياسی با بيان عقايد و حضور ايجابی خويش می توانند عامل مهمی در –نيروهای اجتماعی 

 اجتماعی –ت که ارتباط بين نيروهای سياسی حيات جامعه س. هدايت انتفاضه و تحوالت آن باشند
نيروی سياسی هويتی نداشته و با حفظ کليه , چنانچه جامعه حذف يا پاسيو شود, را مصون داشته

آينده جامعه و سالمت آنرا تضمين نمود با سالح منطق و ادله در جهت , نيروهای اجتماعی
مصالح سرزمين مان با ارزشتر و . ماصالح گام برداريم نه تخريب يکديگر و تشويش اذهان مرد

برخورد , حياتی تر از چنين برخوردهائی ست که در صحنه سياسی و جامعه نوپای کنونی ست
. سياسی ضامن و عامل پويائی جوامع و ملت هاست و ضامن سالمتی ديدگاههای سياسی ست

ث شد ذهن  اجتماعی باع–درک ضرورت تحوالت در جامعه و تمايز غير منطقی مباحث سياسی 
جوان و نوپای ملت عرب و بلوغ سياسی آنرا با عالمت تعجب و سئوال برانگيز چنين عملکرد و 

 ولی فقيه و واليت فقيه کدام معضل از معضالت –ماهيتی و نظام کنونی جمهوری اسالمی 
جامعه را حل و بر طرف نموده و کدام خرابه را آباد و عمران نموده و ما در کجای اين معادله 

تفکر و برداشت های غير واقعی از کجا نشأت می گيرد و حمايت کدام يک از . قرار گرفته ايم
اهداف و سياست های استعماری و آپارتايدی تئوکراتيسم های , طبقات اجتماعی را بهمراه داشته

. حاکم و اشغالگر در پی فروپاشی نظام اجتماعی و بافت جمعيتی منطقه و تغيير ساختاری هستند
 ولی فقيه و واليت فقيه و از –رين و استراتژی پيش روی دولت جمهوری اسالمی ايران دکت

سوی ديگر سنگينی بار سياسی و مبارزاتی را بر دوش طيف سياسی و نخبگان و ملت عرب که 
پشتوانه و جوهره تحوالت و تغييرات منطقه بشمار ميرود و کشف و افشاء عملکرد و ماهيت 

خلق و ايجاد . رسالت خطيری را متوجه همه ما نموده است, اسی منطقه سي–اشغالگران نظامی 
 اجتماعی در هر جامعه ای بمعنای حذف نيروی مقابل خواهد انجاميد –شکاف در روابط سياسی 

در شرايط کنونی و مقطع نوين انتفاضه هويت نيازمند . و خالئی در جامعه بوجود خواهد آورد
ل نمودن قوای تشکيل دهنده انتفاضه در برابر دولت ايران می مبرم تغيير تناسب قدرت و متعاد

 سياسی را بهمراه آورده و با موشکافی –فضای رشد فکری , ديدگاههای متنوع در منطقه. باشد
ديدگاهها و برنامه های خاص منطقه آنرا در جهت پيشرفت , ها و تحليل و ارزيابی اوضاع

يد و پيش گيری و مانع هرگونه شکاف و دو دستگی فرهنگی سياسی منطقه مثبت ارزيابی می نما
در حيطه طيف سياسی و نخبگان و معالجه تحقيقی آن بر اساس شرايط عينی جامعه و واقعيات آن 
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 سياسی منطقه پروژه ای –رسالتی دشوار و با هزينه که در جهت حفظ بافت اجتماعی , می باشد
ونی ست واقعيتی که کتمان ناپذير بوده و عظيم و بس خطير در شرايط بسته سياسی و نظامی کن

از اتحاد سياسی و وحدت عمل مبارزه ای حمايت نموده که تابع , نبايد بسادگی از کنار آن گذشت
تحوالت و اهداف ملت عرب و بر اساس واقعيت های آن عمل نموده و در بر گيرنده طيف های 

ات اجتماعی باشد و در چارچوب و کليه اقشار جامعه و طبق) درون و برون ( سياسی منطقه 
 هدف و شعار واحد در برابر دشمن غدار صفوف خود را –جبهه ای واحد و با پرچم وحدت 

متشکل و منسجم نموده تا از هرگونه نفوذ دشمن غدار و ايجاد شکاف در صفوف واحد و تغيير 
دی دولت موازنه سياسی در جهت تحقق اهداف و خواست ملت عرب و منجر به يأس و نا امي

فروپاشی بافت اجتماعی . جمهوری اسالمی ايران و در رأس آنها ولی فقيه و واليت فقيه گردد
. بهر شکل ممکن در استراتژی ملی مطرح و مورد اجرا و رسالت تاريخی ملت فارس می باشد

تمسک و مستمسک قرار دادن عمران و آبادانی روزنه ای ست در جهت تحقق استراتژی کهنه و 
و تغيير تناسب جمعيتی و سنت های حاکم بر آن را در رأس امور و سرمشق خود نموده موعود 

شتاب وقايع و رويدادها و فعاليت همه جانبه و گسترده طيف سياسی منطقه در بحرانی ترين . اند
 –کشف توطئه ها و اهداف اشغالگران نظامی , اوضاع کنونی و تاريخی ترين دوران انتفاضه

عجز و ناتوانی در . ختن و عمل نمودن جنايات را از آنان سلب نموده استسياسی فرصت پردا
کاوش در چنين بحران ,  سياسی کاهش نخواهد يافت–درک واقعيت ها و بحران های اجتماعی 

هائی بايد پديده های وجودی آنرا دنبال نمود که از اهميت بسزائی برخوردار است نه وجود آنها 
اين . دارد و خواهد داشت, اينگونه بحران ها وجود داشته, بودهکه در هر جامعه ای طبيعی 

 سياسی منطقه ست که –بلکه جوهره آن اشغال نظامی , مشکلی از روند انتفاضه بشمار نمی رود
هر پديده ای در منطقه و جامعه کنونی . در شکل گيری و تغيير و تحوالت آن موثر و پوياست

د آورنده و اهداف مورد نظر آن بوده و تابعی از دارای هدف و بدنبال تحقق عامل بوجو
  .استراتژی کهنه و تغيير ديموگرافی و آسيميالزاسيون منطقه بشمار می رود

بايد بسرعت بر آگاهی عمومی و سياسی خودمان در باره همه مسائل بيافزائيم و آنرا به ملت 
 بحران سازی ادامه خواهد البته توطئه و. عرب منتقل نمائيم و در اين امر مصمم همت نمائيم

پديده ها و . يافت که با آگاهی و قدرت می توان در برابر آن ايستادگی نمود و مبارزه کرد
اطالعات و , رويدادهای منطقه را با دقت بيشتری پيگيری نموده و قبل از هرنوع موضع گيری

 ولی فقيه و –ران دانسته های خود را تقويت و هر توطئه ای از جانب دولت جمهوری اسالمی اي
نه ممکن است و نه در , تعيين حد و حدود اينگونه مسائل. واليت فقيه را به ضد خودش تبديل کنيم

حوزه حريت تعبير جايگاهی نخواهد داشت و به دور از معنا و مفهوم حوزه خود می باشد و نه 
  .راه گشای تحليل اوضاع کنونی منطقه ست

خواست مهم و اساسی ست که , فاضه قابل تعمق و کنکاش استآنچه اکنون و در اين برهه از انت
مسير انتفاضه را در اين جهت خالصه می نمايد نه مطرح نمودن موضوعات غير اساسی و 
فرعی و غير مطرح در شرايط کنونی ست تاکيد بر نکات ضروری در شرايط فعلی جامعه که 

طرح مسائل غير ضروری .  داردبسوی دگرگونی و تغيير اوضاع و تحوالت سياسی گام بر می
فرهنگ نقد و انتقاد . معنائی جز تشويش آراء و منحرف نمودن مسائل مهم کنونی منطقه ست

 اجتماعی که نيازمند آرامش –بدون ارائه راه حل صحيح و مثبت بر اساس شرايط دشوار سياسی 
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 تغيير و تحوالت و تسلط بر اوضاع پس از يک دوره چهارده روزه تنش و انتفاضه که حاصل آن
ذهنی جامعه و رشد سياسی آن و انعکاس رويدادهای آن در ميان دولت جمهوری اسالمی ايران و 

توسل به تاکتيک حمله و موضعی عمال . در رأس آن ولی فقيه و واليت فقيه می باشد
رسيدن به بن ست سياسی و به عبارتی ديگر به صراحت ) حفظ وضع موجود ( پوزيتيويستی 

و بی اعتقادی به شناخت تئوری ) شيعه و سنی ( تاکيد بر سنت های جامعه , استناد می کندتعبير 
استناد به واقعيت کوچک که عدم واقع بينی را بدنبال دارد و برخورد , آينده آنها می باشدروندها و

  . غير تاريخی و حفظ وضعيت موجود و نفی وقايع مبارزه اجتماعی ست
منطقه را بسوی گذار از مرحله ای به , الت عظيم و رشد آگاهی سياسیانتفاضه و بدنبال آن تحو

مسير تحوالت مسالمت آميز دفاع از . مرحله ای ديگر از رشد آگاهی سياسی سوق داده است
ل پروسه کنونی آرمان انتفاضه و تصوير کلی آنچه که در منطقه بوقوع پيوسته و در حال تکام

خويش و ورود به مرحله نوين و پشت سرگذاشتن پستی و بلندی ها و به دور از هر گونه 
نه , وابستگی به سنت های دست و پا گير و منطبق بر واقعيت های جامعه رشد و تکامل يافته

, سنت هائی که با گذر زمان بدنبال تنش های کهنه و بی موضوع ديرينه که به جز خود محوری
ر گونه تحول شگرف و دگرگونی در جامعه را نفی می کنند اوضاع و احوال و شرايط را ه

. و نه تغيير آن می باشند) پوزيتيويست ( آنگونه که هست پذيرا بوده و تابع حفظ شرايط موجود 
گام نهادن انتفاضه در شرايط دشوار و اوضاع بغرنج جامعه و خوی غارتگری و توسعه طلبی 

وری اسالمی و شرايط سختی که پيش روی انتفاضه ست و در برگيرنده طيف جمه, ايرانيان
سياسی منطقه بوده طبيعی ست که در کشاکش تنش های اجتماعی و وقايع و رويدادهای آن با 
تغيير مسير بخشی از نيروها و با برجسته نمودن مسائل و سنت های اجتماعی راه بی دردسر را 

مسائل و همه سعی در نشيب آن خالصی يافته و توجيه از فراز وبر مبارزه طوالنی و طبيعت پر 
ی جامعه را به برداشت ذهنی آن و نفی معيارهای عينارضای فکری واجتماعی چنين تفکر و

در برابر آن پيوستن عناصر يا نيروهائی که اولويت مصالح وطنی بر مصالح همراه داشته است و
زير شت ها و واقعيات جامعه می نگرد وای نسبت به بردافردی را جايز شمرده با ديد واقع بينانه 

بار مسائل حاشيه ای و انعکاس آنها بعنوان مسائل روز جامعه با توجه به اهميت دادن به مسائل 
  .حساس و مهم و تاکيد بر چنين مواردی است و بمعنای نفی آنها نمی باشد

ينی آن بررسی و جلوه داده و خود را به دور از معيارهای ع) منطقه(واقعيت های عينی جامعه 
را بخشی از واقعيات روز قلمداد نمودن و تدوين خطوط فکری متناسب بر پايه ضرورتهای عينی 

 تحليل و صحت و سقم آن –جامعه و برداشت های مبتنی بر چنين واقعيتی و تمرکز بر گفته ها 
 سياسی راه گشای – فکری نه اين چتر حمايتی داروی جامعه ست نه محدوديت های. ايمان داشت

ديدگاههائی که . انتفاضه با ديدگاه جديد و برداشت اقماری مهاجرين دور از وطن مواجه است. آن
حاکی از برداشت ها و نگرش طيف های خارج از کشور و ترسيم آينده ايران بر اساس ظرفيت 

ا و اتخاذ های سياسی و اوضاع بغرنج کشورهای همجوار و وحدت و همبستگی صفوف ملت ه
مشی مشترک در کنفرانس ها و ميزگردهای سياسی و انتخاب خط مشی در باب فدراليسم از 
سوی بخشی از طيف های سياسی خارج و اعتقاد به حق تعيين سرنوشت از سوی طيف دوم 

آنچه که حائز .  سازمان ها و جبهه که در بر گيرنده ملت های جغرافيای ايران است–احزاب 
ن مجرا سير می نمايد ديدگاهی ست که با واقعيات جامعه همخوانی داشته و اهميت و در اي
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داروئی بر زخم جامعه ست و در جهت تقويت تحوالت و انتفاضه طی می شود خواست و اراده 
  .ملت ها و شعارهای سر داده شده در طول انتفاضه ست

 –ن اشغالگران نظامی تغيير اوضاع و شرايط و انعکاس تحوالت آن در طهران مرکز دولت ايرا
سياسی منطقه و اتخاذ تصميماتی که متأثر از انتفاضه و رشد فکری و سياسی و گسترش آن به 

  .ساير جغرافيای ايران است
 بررسی و تحليل و به نقد در آوردن – رويداد ها و وقايع آن –استناد به اوضاع عينی جامعه 

رهای عينی جامعه که سرنوشت ساز تحوالت انتفاضه نه بر اساس برداشت های ذهنی و نفی معيا
 ولی فقيه و واليت –و وقايع و رويدادهای چهارده روزه ای که دولت جمهوری اسالمی ايران 

فقيه را به اتخاذ تصميمات عاجل که با پشتوانه ملت عرب و اهرم فشار انتفاضه دولت ايران را 
  .در برابر اتخاذ چنين تصميماتی وادار نمود

تی نسبت به وقايع و رويدادهای سرنوشت ساز انتفاضه و ارزيابی دقيق و واقع بينانه اتخاذ سياس
با تغيير شرايط موجود و بها دادن به . گويای درک جامع و کامل رويدادها و تحوالت منطقه ست

شيوه تفکر ذهنی و استناد و برجسته نمودن واقعيات جامعه و تمسک به گذشته و عدم تئوری در 
 موانع و دشواری –درک خصلت ها , فع معضالت کنونی انتفاضه خالصه گرديدهجهت حل و ر

های آن عامل مهم در مصونيت و حفظ و استمرار انتفاضه و تحقق اهداف و ارزيابی و شناخت 
از اوضاع و شرايط و جايگاه , نيروهای آن و بکارگيری تحليل علمی و شيوه ها و اسلوب آن

 ولی فقيه و – روند انتفاضه و دولت جمهوری اسالمی ايران  سياسی طيف سياسی و–اجتماعی 
واليت فقيه و ارزيابی و تحليل دقيق اوضاع سياسی کشورهای همجوار و ماهيت و نقش دولت 
جمهوری اسالمی ايران در روند تحوالت برون مرز و معادالت منطقه ای و استراتژيکی و 

 درک و پذيرش واقعيات و شرايط رقت بار اهداف جمهوری اسالمی ايران از اوضاع کنونی عدم
منطقه توسط دولت جمهوری اسالمی ايران و در رأس آن ولی فقيه و واليت فقيه چرخيدن در 
دايره اوهام قدرت و سالح و سرکوب نتايج و عواقب مثبت و روشنی نخواهد داشت و بر عمق 

تايج مطلوب ضرورت حفظ تنش ها و کاستی های جامعه می افزايد نه رفع آنها و رسيدن به ن
برای تحوالت مرحله بعد با حفظ نيروهای , تحوالت انتفاضه در هر اندازه و بعدی و استحکام آن

حاضر در صحنه و بکارگيری شعاری که منطبق بر خاست و نياز کنونی جامعه و تجمع نيروها 
پيش روی آن و و عدم خروج از صحنه مبارزه و ايمان به استمرار و نتايج انتفاضه و اهداف 

بررسی و ريشه يابی مسائل و کاستی های جامعه و برجسته نمودن آنها و افشای ماهيت دولت 
هر پديده ,  ولی فقيه و واليت فقيه و پی گيری مسائل ريشه ای جامعه–جمهوری اسالمی ايران 

  .معنی و مفهوم ندارد, ريشه نداشته باشد, ای عمق نداشته باشد
رشد و گسترش آگاهی سياسی و تشکل و انسجام . عمق و ريشه آنستهدف و خواست انتفاضه 

رويدادهائی که امکان هرگونه . بهترين ابزار و سالح در برابر دشمنان ملت عرب و انتفاضه ست
 ولی فقيه و واليت فقيه در جهت حفظ و تسلط بر اوضاع و –بهره برداری جمهوری اسالمی 
ولی فقيه و واليت فقيه و . رابر آنها مقاومت و مبارزه نموددر ب, مصالح نظام را در برداشته باشد

قوه قضائيه به هر جنايت و توطئه ای بر عليه انتفاضه متوسل شده تا روند تحوالت را متوقف 
بحران های اقتصادی و فشارهای اجتماعی و تحوالت . نموده و عقربه زمان را به عقب برگردانند

منطقه آبستن چنين وقايع و . را بهمراه خواهد داشتدگرگونی و تحوالت تاريخی , سياسی
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رويدادهائی ست که بطور کلی سرنوشت منطقه تابع و اجتناب ناپذير از تحوالت و تغييرات آن ها 
هرکدام از اينها حکم انتفاضه را داشته و تغييرات اساسی و ريشه ای را بهمراه خواهد . می باشد
ش های نوپا و امروزين جامعه الزم و ضروری ست پيش گيری از انحراف و سقوط ارز. داشت

و رعايت نمودن و پرهيز نمودن مواردی می تواند ما را به جامعه ای متعادل با پيشينه تاريخی به 
ملتی که در گذشته دارای سيادت بر منطقه و قدرت تصميم گيری بر . جهانيان معرفی نمايد

تار سياسی بر غير ممکن ها فائق آيد و در سرنوشت خويش را داشته و با نظام اجتماعی و ساخ
مطرح و صاحب نفوذ در معاهدات سياسی را ) کشورهای حوزه خليج ( پيمان های منطقه ای 

از مسائل ضروری شرايط فعلی تجربه نوينی ست که در جامعه در حال شکل گيری ست . داشته
 آينده منطقه و سرنوشت و موجب سازمان دهی بخش هائی از جامعه گرديده تجربه موفقی که به

بدون تعمق و درنگ نمودن اين تجربه مهم و حياتی را حريصانه حفظ و , ملت عرب می نگرد
اوضاع و پديده های کنونی منطقه با توجه به تفاوت ديدگاهها و نظرات و . استوار نگهداشت

رين انديشه های طيف سياسی تالش در جهت وحدت عمل سياسی در پروسه مبارزه سياسی بهت
راهکار و خط مشی در شرايط کنونی که خواست انتفاضه و تحميل چنين وحدت عمل و شعار و 
هدف واحد را بر طيف خارج از وطن االهواز به هر شکل آن ضروری و در سرنوشت انتفاضه 

  .از اهميت به سزائی برخوردار است
ثی نمودن آنها و تحوالت انتفاضه با پشت سر گذاشتن مسير پر از فراز و نشيب و توطئه ها و خن

در جامعه و از سوی ديگر جمهوری اسالمی با ايجاد جو رعب و وحشت و دستگيری های بی 
  .وقفه در پی در هم شکستن عزم و اراده انتفاضه ملت عرب و تغيير مسير آنست

 سياسی در –آگاهی و روشنگری وسيع مردم از دولت جمهوری اسالمی ايران و مسائل اجتماعی 
عمق بوده اپيدميک شدن بحران های جامعه نشان از روشنگری و افشای ماهيت و عمل خور ت

ت انتفاضه مبتنی بر خواس. کردهای آنست که در سطح منطقه بوضوح و آشکاری می باشد
در تضاد کامل با اهداف و سياست های جمهوری اسالمی و بستن فضای سياسی  حمايت مردم و

 افشای ماهيت جنايتکارانه و فاشيستی دولت جمهوری جامعه و گريز از وضعيت موجود و
اسالمی ايران و تسلط نظامی بر اوضاع و انتفاضه در منطقه و عميق شدن تضاد دو قطب ملت 

 سياسی و درماندگی شان در برابر انتفاضه مسالمت آميز و پيروز –عرب و اشغالگران نظامی 
و انفجار اجتماعی توده های ميليونی و يأس ميدان سياسی در برابر نيروهای سرکوبگر ولی فقيه 

دستگاه اطالعاتی و شکنجه گران شروع به اعدام های , و نا اميدی در برابر اراده و خواست آنان
  .کور و بدون محاکمه و رها نمودن اجساد شکنجه شده شهداء در رودخانه کارون نمودند

ا در حد امکان و توانائی و افزايش انتفاضه با کسب مشروعيت مردمی بدنبال سازمان دهی نيروه
جامعه , در فضای بسته سياسی. قدرت و تقويت انتفاضه مرحله نوينی را پشت سر می گذارد

نيازمند روزنه ايست و اين ميسر نمی گردد مگر با تشکل و انسجام که نشان از درک و شناخت 
 سرکوب ضروری بوده استمرار چنين روندی در شرايط معين پليسی و. شرايط عينی جامعه ست

و خلق موقعيت از اهم وظائف در شکستن و فروپاشی فضای بسته و نظامی منطقه در جهت 
تثبيت موقعيت و تسلط بر اوضاع و آمادگی کامل و جامع در جهت دفاع از انتفاضه و هدف و 
ا خواست ملت عرب در شرايط قابل قبول برای مقابله و کشف توطئه های جمهوری اسالمی با آنه

و پيش برد اهداف مان بر اشغالگران پيشی گرفته و با تقسيم وظائف و عناصر مسئول تحوالت 
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اجتماعی را گام به گام پيش برد و با پشت سرگذاشتن وقايع و رويدادها بر تجارب و قدرت 
خويش افزوده و بر اوضاع مسلط بود و نه تابع و دنباله رو آنها باشيم بلکه سکان دار و هدايت 

اشتباهات بزرگ در ارزيابی و تحليل اوضاع منطقه و عدم . ه روند و اوضاع جاری باشيمکنند
درک انتفاضه و استمرار سياست های شوونيستی و آپارتايدی تئوکراتيسم های حاکم بر منطقه 

اعتراف ناشی از فشار و ( تغيير و تحوالت جاری و اعتراف به واقعيات تاسف آور و تلخ 
اعتراف در شرايطی ست که اوضاع سياسی به صالح حکام باشد هيچگاه  ) تحوالت انتفاضه ست

چنانچه اين شرايط . شکل نمی گيرد چرا که روند شرايط بر اساس خواست خودشان می باشد
اعتراف و اعتراض و حتی استعفای برخی از , تغيير کرده و شمارش معکوس بخود گيرد

ت انتفاضه مردمی بعبارتی تغييرات کمی و کيفی اين از ثمرا. مسئولين را بهمراه خواهد داشت
از برجسته , انتفاضه و وقايع و رويدادهای آن و اجتناب ناپذير بودن چنين تحوالت ناشی می شود

  .ترين نمونه های انتفاضه در اين زمينه ست
از وقايع مهمی که در انتفاضه بشمار می رود سمت و سو دادن به آن در جهت طيف سياسی 

روند تکاملی . انتفاضه متشکل از کليه طبقات اجتماعی ملت عرب می باشد, باشدخاصی می 
انتفاضه و استمرار آن به مراتب مهم و حياتی تر از وقايع و رويدادهای ماقبل خود می باشد دو 

گام به گام و مرحله به مرحله راه ) هشت دهه ( محور تکامل و استمرار تکامل از گذشته ست 
وقايع شکل و . ده و با مسائل واقع بينانه تری آشنا و ذوب در آنها خواهيم شددشوار را طی نمو

اگر چه سنگينی بار انتفاضه و تکامل آن از مرحله ای به , جوهره انتفاضه را ترسيم می نمودند
مرحله ديگر چنين وجه تمايزی برای انتفاضه ترسيم نموده و اهميت رسالت تاريخی و سنگينی 

تکامل ( و مراحل کنونی انتفاضه ) مقدمه و شناخت (  نسبت به مراحل پيشين بار علمی آنست که
و رند تحوالت کنونی ) استراتژی ( که با تحليل علمی همراه است اهداف دراز مدت ) و استمرار 

که بر پايه و اساس اهداف تاريخی منطقه و ملت عرب حول تعلقات و وابستگی های ديرينه 
 اقتصادی – نظامی –سياسی ( ی که با سيادت کامل بر منطقه در ابعاد  سياس– فرهنگی –تاريخی 

 استراتژی و –همراه و همگام بوده و و همسانان تاريخی ملت عرب و دشمنان آن )  فرهنگی –
 – منسجم نمودن ملت عرب – اتحاد و همبستگی نيروها –تاکتيک دولت جمهوری اسالمی ايران 

 بررسی موارد فوق – نتايج ايجابی و سلبی وقايع – سياسی – انعکاس تضاد با اشغالگران نظامی
تأثيرات ( و ) مناسبات اجتماعی ( و ) شرايط طبيعی ( با ديدگاه علمی و روز جامعه در ابعاد 

ساختمان و نظام کنونی بشر متاثر و تابعی از تغيير و تحوالت کيفيات فوق می باشد ) تاريخی 
ن ويژگيهای فوق و تغيير و تحوالت جامعه در فضائی باز و انتفاضه محمره به لحاظ دارا بود

نسل يا بعبارتی دگر ملتی را نسبت به موقعيت و , متاثر از تحوالت انقالب و شرايط داخلی
شرايط خاص و ويژگيهای متنوعش آگاه ساخت و پيش زمينه ای برای تحوالت بعدی گرديد و 

آنچه در . و انتفاضه کنونی گرديد) تفاضه محمره ان( انگيزه ای برای بکار گيری تجربيات گذشته 
پرده ابهام سه دهه گذشته و در صحنه سياسی منطقه می رفت تا مرور زمان شامل آن گردد تبديل 

اگر چه انتفاضه محمره بدالئل . به مسئله روز و کسب نتايج عظيم درون و برون مرز گرديد
اسب نيروها به اهدافش دست نيافت اما  عدم تن– ضعف و عدم انسجام طيف سياسی –گوناگون 

عاملی در تحوالت بعدی فرهنگی سياسی منطقه گرديد و از سوی ديگر انسجام سازمانی و تحکيم 
 تسلط بر اوضاع منطقه از سوی دولت جمهوری اسالمی ايران داللت بر عدم تحقق و –قدرت 



  61

هم و اساسی جنگ نقش دست يابی به خواست ها و اهداف انتفاضه محمره می باشد و عامل م
بسزائی در پراکندگی جمعيتی منطقه و تحليل رفتن طيف سياسی به لحاظ شرايط حاد و حساس 
دولت جمهوری اسالمی به منطقه و تسلط نظامی بر اوضاع بستن فضای سياسی را بهمراه داشت 

و و دليلی بر عدم تحقق اهداف و خواست های انتفاضه محمره گرديد ولی به معنای شکست 
ناکامی اهداف ايجابی آن نبوده و ضرورت يافتن اهداف ايجابی انتفاضه محمره در پروسه کنونی 

تبليغات وسيعی عليه انتفاضه براه انداختن تا يورش وسيع و . انتفاضه هويت خود را نمايان ساخت
 هدف تکرار وقايع سالهای پيشين انتفاضه محمره. سرکوب سنگينی را بر عليه آن بکار گيرند

ست برای تدارک چنين پروژه ای نيازمند سرکوب وسيع و خلق تشنج و ترفندهای تئوکراتيسم 
های حاکم و جهت دادن اوضاع بسوی عنف و خونريزی که با درايت و آگاهی سياسی ملت عرب 
توطئه ها و سرکوب خشن به دفعات مکرر جمهوری اسالمی و عوامل دست اندر کار آن گرديد 

نه ولی فقيه و واليت فقيه را نقش بر آب نمودند خنثی شدن آنها امريست که و توطئه فريب کارا
ظهور چنين . بستگی به نيروهای شرکت کننده و هواداران انتفاضه و شرايط حاکم بر آن می باشد

دولت جمهوری اسالمی . مرحله ای در انتفاضه داللت بر عمق و نفوذ و تاثير پذيری آن می باشد
آنان بدنبال بهره .  که انتفاضه به مسئله روز و در سطح کشور برجسته گرددايران مايل نبودند

آنچه امروز و در . برداری های خويش و تسلط بر اوضاع هستند نه تبليغ و ترويج انتفاضه
 -شرايط فعلی برای انتفاضه حائز اهميت است رسوا نمودن و افشای ماهيت جمهوری اسالمی

رأس امور و تصميم گيرنده و مروج اهداف پليد و فتنه انگيز می ولی فقيه و واليت فقيه که در 
باشد و از سوی ديگر ارتقای سطح دانش سياسی و دالئل و انگيزه های واقعی يورش بر عليه 
انتفاضه هدف و خواست آن می باشد و تنها راه حل سياسی قبول واقعيات و انتخاب سياستی که 

ی خويش بر تحوالت را بهمراه داشته باشد و بستگی به حضور خويش را در جامعه و تاثير گذار
شيوه عمل سياسی و سمت و سوی تحوالت روزمره منطقه و نيروهائی که در بطن جامعه و با 

 سياسی –زير وبم آن پرورش يافته و با روحيات و کالم آنها آشنا شد و با تحوالت اجتماعی 
 – فرهنگی – در البالی طبقات اجتماعی تطبيق نمود راهکارهای صحيح انتفاضه را يک به يک
  .اقتصادی جستجو نمود و به دريای عميق انتفاضه بسپاريم

رشد روز افزون آگاهی سياسی و گسترش آن در سطح منطقه و اوج گيری و ورود به صحنه 
عميق شدن انتفاضه و .  اسکلت و چتر حمايتی و راهبردی انتفاضه بشمار می رود–سياسی 

 ولی – استمرار و پويائی آن و فشار آوردن بر دولت جمهوری اسالمی ايران آگاهی سياسی در
فقيه و واليت فقيه و بدنبال آن اعتراف و تحرکات سياسی و اعزام مسئولين بلند پايه جمهوری 
اسالمی به منطقه را بهمراه خواهد داشت در مقطع کنونی واکنش های دولت جمهوری اسالمی 

ت فقيه بيشتر در زمينه های فرهنگی و اقتصادی خواهد بود تا ابعاد مهم  ولی فقيه و والي–ايران 
 سياسی که نقش تعيين کننده ای در سرنوشت و آينده منطقه و کشور خواهد –و حساس اجتماعی 

داشت اگر چه پيش زمينه های چنين تحوالتی نقش تعيين کننده ای در زير بنای جامعه و 
ه لطمات و زيان های بيشماری به ملت عرب وارد آورده و مصونيت بافت و ساختار اجتماعی ک

بورژوازی عرب را با چکمه های نظامی و شوونيستی خويش و اهداف توسعه طلبانه اشغالگران 
لگد مال نموده و مجال هر کونه رشد و ايفای نقش اقتصادی در منطقه را از سلب نمود و 

قتصادی و سياسی آنرا در منطقه برعکس رشد بورژوازی فارس و توسعه قدرت و نفوذ ا
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تئوکراتيسم ها و .  سياسی بشمار می رود–گسترش داده و ميدان دار و يکه تاز تحوالت اقتصادی 
رانت خواران حکومتی همانند اختاپوسی بر کليه امور و برکات منطقه چنگ انداخته و به غارت 

 –ی عرب يک ضرورت است و چپاول ثروات و منابع طبيعی ادامه می دهند رشد بورژوازی مل
ضرورت تاريخی ست و با کشاندن طبقات اجتماعی بسوی خود و اعتالء و رشد عوامل زير 
ساخت و تحول و تحرک در ابعاد گوناگون و تکوين بورژوازی ملی عرب در جهت منافع و 
مصالح ملت عرب و منطقه و مشارکت آن در احياء رشد و توسعه عوامل زيربنائی و روبنائی 

عه و عوامل ديگری که در پويائی و گسترش منطقه نقش و جايگاه تعيين کننده ای ايفاء و جام
 .ابزار قدرت اقتصاد و داشتن حمايت اجتماعی است

  
  
 

  پروسه انتفاضه
  

       
  مسالمت                                     کمی تحوالت                                      مقدمه                جمهوري دولت                 

  آميز                                                                  ذهنی شرايط                                        اسالمي                     
  شناخت                                                   
                                             انتفاضه                                              گذشته                                                               انتفاضه 

                                            حال                                                                           
  آينده                                                                           

  تکامل                                                    
  آميز قهر                                    کيفی تحوالت            عينی شرايط                                    عرب ملت                    

                                                                                     استمرار                                                   
  

 و برای احيای  اجتماعی منطقه بشمار ميرود–انتفاضه از پر اهميت ترين دوران تاريخ سياسی 
دست آوردها و خواست اساسی ملت عرب با تعميق و آگاهی وسيع نسبت به آنها در مقايسه با 
انتفاضه محمره که با کنار زدن و زدودن رسوبات کهنه و دست و پا گير و فراگيری درس های 
ت گذشته سه دهه قبل و تحقق خواست و هدف انتفاضه با بهره گيری از انتخاب مبارزه مسالم

 ولی فقيه و واليت فقيه برای پيش گيری از –جمهوری اسالمی . آميز را سر لوحه خود قرار داده
قدرت و ,  سياسی و روند تحوالت انتفاضه–خطر سقوط منطقه و غلبه بر بحران های اجتماعی 

توان خويش را متاثر از اپيدميک شدن انتفاضه به سرتاسر جغرافيای ايران و با ارسال نيروی 
انسداد و شکست اهداف . ری و ادوات سرکوب سعی در اخماد انتفاضه ملت عرب بنمايندکثي

سياسی در منطقه توسط اشغالگران و عجز و ناتوانی آنها در برابر اراده و خواست ملت عرب با 
عکس . دولت جمهوری اسالمی ايران را کالفه نموده است, پيگيری تحوالت گام به گام و مستمر

رابطه ) تاثيرات تاريخی( و ) مناسبات اجتماعی ( و ) شرايط طبيعی (  با کيفيات العمل انتفاضه
ماداميکه تضاد عميق دو قطب متضاد ملت عرب و دولت جمهوری , ای الزم و ملزوم دارد

اسالمی ايران به قوت خود باقی ست هر واقعه ای در هر نقطه از منطقه بپيوندد تبديل به انتفاضه 
  .بر حضور مردم در صحنه سياسی و سرنوشت آينده منطقه می باشدمی گردد و داللت 
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اتخاذ تاکتيک و تغيير شکل و شيوه انتفاضه بر اساس شرايط موجود و روش های نوين ضمانت 
استمرار و بالندگی آنست در غير اينصورت دچار افت و فروپاشی می گردد و مادامی که بحران 

 انسجام و سازمان دهی انتفاضه امری –ود باقی باشد  سياسی در جامعه بقوت خ–های اجتماعی 
شناخت روحيات مردم و حضور . ضروری و حياتی در جهت حفظ و پيکره آن بشمار می رود

در صحنه و عکس العمل به موقع و استفاده از امکاناتی که در اختيارمان می باشد و حرکت قدم 
. ياسی کليه طيف ها را در بر می گيردبه قدم بر اساس شعار واحد و هدف مشترک اتحاد عمل س

در اين مقطع ظاهر و شکل قضيه مطرح نبوده بلکه جوهره و محتوای عمل سياسی قابل تعمق 
است و با هر عنوان که باشد مهم و مطرح نمی باشد بلکه ضروری ترين خواست و نياز انتفاضه 

بينش وسيع و . رفته ايمو جامعه و اشتراک عمل موحد در مقاطع حساس و سرنوشت ساز را پذي
عميق سياسی و واقع بينی و شرايط عينی ارکان و ستون انتفاضه و طيف سياسی منطقه ست که 
بدنبال يک پارچگی و اتحاد با هر شکل و شمايل و هر اسمی که باشد مهم وحدت و اشتراک عمل 

و ابعاد آن در و پيش نويس و مواد مورد توافق و شعار و بند بند چنين توافق و اصول اساسی 
 –کوتاه مدت و دراز مدت و تشکيل جبهه ای مشترک با برنامه ای مشترک در ابعاد سياسی 

اقتصادی و فرهنگی و ديدگاههای نوين و شرايط نوين دنيا و موقعيت کنونی منطقه و دفاع از 
 ولی –ملت عرب و پيشينه تاريخی و هويت آن در برابر توطئه ها و اهداف جمهوری اسالمی 

فقيه و واليت فقيه و نفی معيار های گذشته که مانع وحدت و انسجام طيف سياسی ست و جايگاه و 
مشارکت و کسب نقطه , نقش و اهميت احزاب درون با توجه به درک شرايط و موقعيت آنها

نظرات و پيشنهادات وارائه راهکارهای مناسب با اوضاع و احوال کنونی و واقعيات منطقه و 
ن آنها در ميان مردم و در سطح منطقه با معيارها و اسلوب خاص خود که ناشی از برجسته نمود

شرايط بسته سياسی و امنيتی نيروهای وابسته به ولی فقيه و واليت فقيه است اتحاد عمل بيشتر و 
در اکثر موارد جنبه مقطعی داشته است و می رود تا به اشکال مختلف و در مقاطع مختلف و با 

گام به گام و . تحوالت آن واحد و يک جا تحقق نمی پذيرد,  مشترک عملی گرددخواست و هدف
اتحاد عمل در پشت ميز مذاکره . مرحله به مرحله و در مقاطع مختلف شکل پذير و تحقق می يابد

و ميز گردها و جلسات کوچک و بزرگ عملی نمی گردد مگر در ميدان مبارزه و در کوران 
قق پذيرفته و شکل عينی تری بخود خواهد گرفت اتحاد عملی که بر وقايع و رويدادهاست که تح

عليه فجايع و جنايات ضرورت داشته تحقق شعارها و خواست و اهداف انتفاضه ملت عرب و 
درک روند تکاملی و تطبيق و همسوئی با اين روند بقای حيات طيف سياسی و تاثيرگذاری بر 

ط موجود و تحليل دقيق اوضاع به حاشيه راندن طيف انتفاضه را بهمراه داشته و عدم درک شراي
سياسی می باشد ارزيابی پشتوانه و پتانسيل انتفاضه در مرحله ای که گذشت و شرکت نيروهائی 
که با عوامل حرکت و ظرفيت موجود آنرا همراهی نموده و به حاشيه رفتن نيروئی که توان 

يروئی در هر شرايطی که بتواند در جهت پذيرش شرايط سخت و هزينه سياسی آنرا نداشته هر ن
. هدف و خواست انتفاضه حرکت نموده و همسو با اهداف و وظائف خويش عمل نموده است

 بستن فضای سياسی و سرکوب خشن مقاومت ننموده و ميدان را واگذار نمايد –شرايط سخت 
  . داشتهيچگونه خللی و تغييری در هدف و خواست و اراده انتفاضه ملت عرب نخواهد

در جامعه ای با چنين شرايطی و بستری از محروميت ها و کاستی های بيشماری که به عمق 
جامعه و در بر گيرنده کليه طبقات و اقشار جامعه ست آبستن انتفاضه های مختلف و دارای 
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ويژگی خاص محيطی و در مقاطع کوناگون سر بر خواهند آورد و با پشت سر گذاشتن مراحل که 
کمی و کيفی با مرحله پيشين تفاوت داشته و با کسب تجارب جايگاه و نقش مهم خويش را به لحاظ 

توان و ظرفيت و تثبيت دست آوردهای ميسر نگشته مگر در چارچوب انسجام و . ايفاء می نمايد
. تشکل و در برگيرنده استمرار و نتايج مثمر ثمری خواهد داشت و تحقق اهداف بيشماری ست

 هر نيروئی که با غلبه بر چنين شرايطی و عدم انحراف از مسير و پروسه هر طيف سياسی و
انتفاضه و تحليل روشن و دقيقی از اوضاع و شرايط و جمع بندی نيروهای حاضر در صحنه و 

 ولی فقيه و واليت فقيه را ارائه نمايد و در کوران رويدادها –ارزيابی دقيق از جمهوری اسالمی 
يب های سياسی در امان مانده و با جذب نيرو و کسب جايگاه مبارزه و و وقايع انتفاضه از آس

مردمی و توان حفظ و تثبيت و قدرت مانور در برابر جمهوری اسالمی و با اهرم فشار خويش 
توازن و تناسب نيروی الزمه را کسب نمايد و در معادالت منطقه واقع بين تر و با ديد علمی و 

 پيروز ميدان نبردی ست که با تطبيق تئوری و پراتيک بر اساس همه جانبه نگريسته موفقيت و
درک شرايط عينی جامعه و با پشت کاری نيروهای مردمی درون و شناخت و درک ضرورت 

شروع انتفاضه که در پرتو حرکت خود بخودی و خود جوش . پروسه ها در تحوالت کنونی آنست
و آسيب های اجتماعی نيروهای شرکت مردمی سر بر آورد از آسيب ها و دشواری و لطمات 

دوران آموزش سياسی و پرورش اذهان و فکر و احيای , برخوردار بوده و در مراحل بعد, کننده
روبنای جامعه در پروسه و مرحله کنونی و شکستن و فروپاشی شرايطی که دولت جمهوری 

تسلط سياسی آنان بر منطقه  ولی فقيه و واليت فقيه خلق نموده و بر آن فائق آمد و مانع –اسالمی 
انتفاضه بمعنای خواست . و شکست حصار امنيتی منطقه و فضای نظامی حاکم بر آن تالش نمائيم

و هدف واحد و مشترک ملت عرب بشمار می رود و عواملی که در طی دوران انتفاضه بوقوع 
ل تعيين کننده و می پيوندد مانند وقايع و رويدادها تکميل و بخشی از اين پروسه بوده نه عام

ادامه دهنده و استمرار , انتفاضه دنباله رو و تابع رويدادها و وقايع نيست, سرنوشت ساز آن
پروسه پروسه ای ست که از مجموع عوامل زيربنائی و روبنائی جامعه تشکيل گرديده و عوامل 

ل نموده اند و روندهای جوامع کنونی بر اساس چنين روندی ست که تغيير و تحوالت خود را دنبا
 – اقتصادی – اجتماعی –روندهای سياسی . و به نتايج قطعی و به هدف غائی شان دست يافته اند

اين گونه روندها هر کدام خود حامل پيام و تغيير جدی و اساسی انتفاضه . فرهنگی از آن جمله اند
 اهداف و تغيير و نقش تعيين کننده و انتخاب مسير آنرا رقم خواهند زد و در پيش برد و تحقق

شرايط ايفای نقش می نمايند و در مقطعی از انتفاضه و در شرايطی عوامل وقايع و رويدادها 
وقايع و ( خود محرک و عامل پيستون جامعه بشمار رفته و مجموعه روند تکاملی دو عامل فوق 

و تابع عوامل در انتفاضه تحليل رفته و تابعی از انتفاضه ست و انتفاضه دنباله رو ) رويدادها 
. فوق نخواهد بود و حامل رساله و پيام سياسی و برنامه سياسی می باشد و به افق می نگرد

 شکنجه و اعدام تغيير نداده و مسير –انتفاضه هرگز مسير و هدف خود را متاثر از دستگيری ها 
 اهميت .و بدنبال اهداف خويش است چنين عواملی رمز انتفاضه و بخشی از پروسه آن می باشد

و عمق و خواست و هدف انتفاضه و شيوه و راهکار مناسب پروسه مبارزه ست که تعيين کننده 
مسير و عامل دگرگونی ست چنانچه انتفاضه به چنين مواردی اکتفا و بسنده نمايد به حاشيه رانده 

تفاضه رساله شهدای بيشمار عرب که ان. شده و ديگر کالمی از آن در پروسه انتفاضه نخواهد بود
 –را طی هشت دهه پايدار و مستمر نگه داشته ملتی را زنده و احياء نمود و دليل آنرا رساله 
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رشد آگاهی سياسی مردم و افشاء و شناخت . هدف و خواست آنانست نه جسم و پيکر نحيف شان
 مصالح خويش و گذشته و حال انسان – ولی فقيه و واليت فقيه –ماهيت نظام جمهوری اسالمی 

 شناخت آراء و افکار و عقايد و انديشه های امروزين جامعه – در معادالت منطقه ای عرب
 تحول علمی و فکری قابل درک و احساس در نسل جوان و تحصيل کرده امروزين –متمدن 
انتفاضه با برنامه عمل سياسی و مدون آينده و شفافيت مواضع سياسی و تغيير و تحول در . ست

 سياسی بخش عمده –تهاجم و سرکوب نظامی . ردها و تثبيت آنهاستمناسبات و حفظ دست آو
 ولی فقيه و واليت فقيه را در بر می گيرد و نه کليه –اهداف دولت جمهوری اسالمی ايران 

و دارای مؤسسات ترسيم و تصميم گيرنده ) استراتژی ( اهداف نظام که دارای اهداف دراز مدت 
ت تغيير ديموگرافی منطقه و آسيميالزاسيون منطقه از اهم اهداف و تحقق آنها در منطقه در جه

  .وظائف چنين مؤسساتی ست
جايگاه تحليل علمی انتفاضه در معادالت منطقه و دنيا و طيف های سياسی و ملت های جغرافيای 

تحليل های امروزه واقع .  اجتماعی است–ايران ضرورت علمی و راهگشا معضالت سياسی 
 – از گذشته ست و نشان از رشد آگاهی سياسی و درک شرايط عينی جامعه بينانه تر و عميق تر
 .ايران و جهان است

  
 

  منطقه رويدادهای و وقايع
  ا

  انتفاضه
  ا
  سياسی اتحاد

  -----------------------ا-----------------------
  مشترک سياست      مشترک عمل وحدت       مشترک درک

  ا
 مشترک هدف

 ا
  سياسی طيف مشترک اتحاد

  
  

شعاری مورد پذيرش مردم است که با واقعيات روز جامعه منطبق و همخوانی داشته و کمکی در 
شعار ميزان درک و آگاهی مردم ست در هر مرحله از وقايع و . جهت تحوالت جامعه بشمار آيد

رويدادها و درک و تجربه آنهاست که آگاهی و تجربيات مردم در جهت تحوالت پيش رو که 
از انتفاضه و خواست و اراده آنهاست که در ميدان مبارزه تحقق خواهد پذيرفت و بررسی ناشی 

  .زوايای مختلف و فراگيری آنها در جهت تدوين شعارها و سياست و خط مشی انتفاضه می باشد
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آنچه در اين مقطع دارای اهميت خاص خودش می باشد آگاه نمودن و حضور در صحنه در برابر 
لگران بر عليه انتفاضه ست هر واقعه و رويدادی تاثير ايجابی و سلبی خودش را توطئه های اشغا
. بايد به گونه ای عمل نمائيم سلبيات وقايع و رويدادها را به ضد خودش تبديل کنيم. خواهد داشت

 آگاهی و اتحاد و ارزيابی آنها جنبه مثبت داشته و در جهت مصالح جامعه و آموزش –انسجام 
رس های متنوعی ست که دخول در باب جامعه شناسی و روان شناسی آسيب پذيری  با و د–الف 

جامعه را در بر می گيرد و متاثر از رشد سياسی و آگاهی ملت عرب با پشتوانه و پيشينه تاريخی 
  .ست

فروپاشی پايه های اخالقی جامعه و وابستگی اجتماعی  مبارزه با ريشه های روانکاوی و–تحقير 
يت اکثر(تمرکز بر جوانان عرب .  سياسی–  اجتماعی– فرهنگی –اريخی  محو هويت ت–

 تجزيه از درون و بدون تعلقات – بی تفکر – فاسد –پوچ گرا ) جمعيت منطقه را تشکيل می دهند
 انهدام – منطقه – استهزاء پروسه های اجتماعی – فرهنگی – سياسی – اجتماعی –انسانی 

انتفاضه تحول عظيمی در . انسانی جامعه و کرامت آن سقوط ارزش های –روابط اجتماعی 
 عمق و وسعت چنين –تحول عظيم و ساختار جديد .  سياسی ملت عرب ايفا نمود–ساختار فکری 

) شت فکری متنوع با ايده های مختلفبر دا( تحولی را در ميان نسل جوان و طيف های آن 
ف و راهکارهای مناسب و شناخت مقطعی که انتفاضه دوران کمی و کيفی و نقاط قوت و ضع

 – نظامی –ارزيابی های اشغالگران و معرفت و ميزان درک آنان از انتفاضه در ابعاد سياسی 
 ميزان مشارکت – اقتصادی و طبقه بندی شهرها و روستاها و حاشيه آنها – فرهنگی –اجتماعی 

 بر محيط ساکن و مناطق  تاثير مهاجرين فارس– طبقه بندی نيروهای شرکت کننده –در انتفاضه 
 در اين ابعاد اهميت – شهری – روستائی – نوع شعار و تاثير آن در مناطق حاشيه ای –درگير 

ملت .  سياسی –انتفاضه و درس های آموزنده آن بر استراتژی و تاکتيک اشغالگران نظامی 
غالگر و يکی اش, با دو سرنوشت و جغرافيای واحد, دو قطب متضاد. عرب در خور تعمق ست

 فرهنگی – نظامی –در جهت استثمار و غارتگر منابع و منافع ملت ها و بدنبال اهداف سياسی 
ديگری در جهت خالصی و گريز از سرنوشت و وضعيت تحميلی و سياسی , چنگ انداخته
  .منطقه ست

 و  اجتماعی جامعه بروز–با مشاهده عالئم و نشانه ها و عمل کردها و شرايط نا بهنجار سياسی 
ل پذيرفته و تغيير و تحوالتی که در جامعه شک. تشديد تحوالت در منطقه به قوت خود باقی ست

را پشت سر گذاشته است بستن فضای سياسی و تسلط بر عوامل فرهنگی ) مثبت(مراحل ايجابی 
 سياسی کار ساز نبوده و نخواهد بود و دولت جمهوری اسالمی ايران و در رأس آنها ولی فقيه –

تصور و .  سياسی سوق خواهد داد–يت فقيه را بسوی بن بست کامل عوامل فرهنگی و وال
 عدم درک –برداشت باطل و وهم انگيز و خوش بينانه دولت ايران نسبت به اوضاع منطقه 

ظرفيت های جامعه و شرايط عينی آنست و اتکاء به نيروی سرکوب گر نظامی و دستگاه امنيتی 
. نه واقعيت های اجتماعی و زيرساخت های جامعه و باورهای منطقهمنطقه و قوه قضائيه ست و 

شفافيت در ادراک و واقعيات جامعه ای که تغيير و تحول و حضور فعال در ميدان انتفاضه و 
همگام با اهداف و خواست ملت عرب و اتخاذ سياستی که روند وقايع و رويدادهای منطقه را به 

  . اثبات رسانده است
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ساز که معلول سياست های استعماری ست خود تاثيرات عميق و انکار نا پذير بر عوامل مسئله 
حرکت خود جوش و تحولی که امروزه در منطقه تحت . تحوالت جامعه را دارا بوده است

انتفاضه از آن نام برده می شود در بر گيرنده ملت عرب و جغرافيای آنست بدون ترديد تحولی 
سی جامعه و طيف های سياسی آن می باشد که طی ساليان متمادی ريشه ای و نشان از حيات سيا

با تالش و کوشش و تقبل بار مسئوليت توسط نيروهای متعهد و مسئول در زمينه ) هشت دهه ( 
 – هوسه و يزله در مناسبت های مختلف اجتماعی در زمينه های فرهنگی – اشعار –های قصايد 

 سياسی را پی – اجتماعی – و اين خشت عظيم فرهنگی هنری نقش بسزائی در انتفاضه داشته اند
ريزی نمودند تدوين خطوط فکری و ساختاری متناسب بر پايه و اساس ضرورت های عينی ملت 

  .عرب خواهد بود
  
  
  
  

  برنامه عمل سياسی
 

  انتفاضه
 

  فکری ساختار    سياسی تشکل     عينی شرايط    ذهنی شرايط
 ا

  استراتژی
  ا

  سرنوشت تعيين حق                     استقالل
                                ا                                      ا

  مشترک هدف – موحد سياسی عمل اشتراک
 ا

  سياسی تشکل بزرگترين تشکيل
  ا

  وظائف بندی تقسيم اساس بر اعضاء و رهبری شورای انتخاب
 
 منطقه بر پايه اشتراک مصالح ملی ملت عرب اشتراک آراء و افکار طيف سياسی برون با درون

 اجتماعی با تبادل آراء و –امکان پذير و عينی می باشد و نا رسائی ها و کاستی های سياسی 
افکار و راههای رشد اولويت های ضروری تئوری و پراتيک را بر پايه واقعيت های منطقه 

با کنار . ای مناسب را دنبال نمود اقتصادی جستجو نموده و راهه– فرهنگی – اجتماعی –سياسی 
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زدن اختالفات و رفع تنش های ايدئولوژی با درک شرايط فعلی و ضرورت پيش برد هدف و 
 صفوف –خواست انتفاضه حول يک محور در برابر دشمن واحد ملت عرب با آرمان مشترک 

  . شعار واحد را تحقق و عملی نمائيم–واحد 
 –فاضه و پرهيز از عوامل فتنه انگيز جمهوری اسالمی تالش در جهت عبور مسالمت آميز انت

ولی فقيه و واليت فقيه را خنثی و افشاگری نمائيم و مانع و سدی در برابر اخالل در صفوف 
  . انتفاضه و تحوالت نوين منطقه باشيم

  
  

  استراتژی ملت عرب
 های اجتماعی و  اجتماعی هشت دهه گذشته و تحمل آسيب–امتداد رويدادها و وقايع مهم سياسی 

تضادهای درونی و تاثير . افت شديد اقتصادی و سرکوب و اختناق مردم منطقه همراه بوده است
عوامل برون مرز و درگيری و منازعات و چالش های مختلف که در نهايت به تغيير اوضاع 
 سياسی و تسلط نيروی اشغالگر نظامی رضا شاه پهلوی زير چتر حمايتی بريتانيا مسير روند

هشت دهه تسلط .  اقتصادی منطقه بطور کلی تحت تاثير عوامل فوق دگرگون گشت–سياسی 
 اجتماعی و فروپاشی – فرهنگی – سياسی و عوامل متاثر از آن محورهای اقتصادی –نظامی 

زيربنا و روبنای جامعه و حذف فيزيکی تاريخ منطقه و دست يابی و تحقق اهداف در لوای اسالم 
 ای که هرگز جامه عمل نپوشيد ولی تاثيرات سلبی خاص طبيعت خويش را بر  استراتژی کهنه–

مهمترين و بغايت حياتی ترين .  عوامل چهارگانه جامعه تا حدودی گذاشته است و بی تاثير نبوده
 سياسی –بخش استراتژی دولت ايران و جمهوری اسالمی محو موجوديت و هويت تاريخی 

ه تاريخی ملت عرب در ميان نسل جوان و در پيش گرفتن منطقه و به فراموشی سپردن حافظ
ی ست که در پی تغيير نشان گر کدام واژه فرهنگ بشراهدافی بيانگر وچنين استراتژی و

 استراتژی خويش را عملی و پيش ببرند؟ آگاهی سياسی –امر آسيميالزاسيون منطقه ديموگرافی و
پيام ها و . ده استانتفاضه به اثبات رسيدر برابر پی آمدهای اهداف و حضور در صحنه در 

جهانيان را معطوف تحوالت شگرف توجه همسايگان ورويدادها حاصل آنست وتحوالت بزرگ و
.  ولی فقيه و واليت فقيه را افشاء و رسوا نمود–انتفاضه و ماهيت دولت جمهوری اسالمی ايران 

واقعيتی ست که منطقه , ب نموددر مقطع کنونی انتفاضه در ميدان سياسی ابعاد نوينی کس
تحول فکری و رشد آگاهی سياسی و ضرورت درک شرايط عينی . دستخوش تغيير و تحول است

طيف های ( تدوين خطوط فکری متناسب با انتفاضه . جامعه تحقق انتفاضه را پايه گذاری کرد
تار فکری می و تغييرات بوجود آمده و ساخ) شرکت کننده با ديدگاهها و برداشت های مختلف 

بايست متاثر از رويدادها و وقايع و اهداف و خواست انتفاضه و در بر گيرنده و سخنگوی ملت 
درک و شناخت به موقع و به جاست که تحليل سياسی درستی از اوضاع و . عرب بشمار رود

رهائی از قيود و اسارت نظامی . تغيير و تحوالت بوقوع پيوسته مکمل چنين ساختاری ست
 اشغالگر منطقه ضرورت شرکت طيف وسيع نيروهای سياسی و مستقل و اتخاذ خط مشی سياسی

و تصميم گيری ها و تدوين ساختار فکری نقش اساسی و رکن و ستون اصلی خطوط فکری اين 
 درک –ساختار بشمار می روند با توجه به فرهنگ سياسی حاکم بر منطقه و شرايط کنونی 

و اهداف سياسی در جهت تحقق بخشيدن به ضرورت حق ) ساختاری ( شرايط و خطوط فکری 
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تعيين سرنوشت شرکت کليه طبقات اجتماعی تعيين کننده سرنوشت منطقه و ضرورت استمرار و 
طيف سياسی با درک ضرورت های سياسی . پيگيری و تحقق اهداف انتفاضه را رقم خواهد زد

يمی و جغرافيائی و اشتراک عمل سياسی جديد وشناخت کامل اين روند در منطقه و ابعاد وسيع اقل
نشان از عمق شناخت و درک جامع کليه جوانب امر و پديد آورنده و مرکز ثقل واحد حول يک 
استراتژی و يک هدف و ديدگاهها و نظرات متنوع سياسی طيف مزبور و يکی شدن و بعبارت 

يکديگر را , هد يافتديگری اندماج فکری و عمل سياسی واحد که در پروسه مبارزه تحقق خوا
پيدا نمود و دريابيم و ضرورت انتفاضه کليه طيف های برون و درون کشور را به يکديگر وصل 
می نمايد و هدف انتفاضه شکل و مضمون عينی تری يافته و در پی تحوالت شرايط ذهنی و پيوند 

که بر اساس گذشته و حال و تطبيق با اوضاع و احوال در مرحله کنونی و جهت دادن پيوندی 
 تاريخی استراتژی ملت عرب – اهميت سياسی –تجربيات گذشته و مواضع کنونی طيف سياسی 

اهميت تئوری و پراتيک طيف سياسی در . و نيل به هدف مشخص انتفاضه را تحقق بخشيد
سابقه مبارزه و . شرايط کنونی بر اساس انتفاضه مسالمت آميز و تحقق هدف مشترک است

 ماهيت و نزديک بودن به اوضاع و احوال – جوهره – طيف مبين واقع بينی عملکرد سياسی هر
 اجتماعی و همگامی و – جايگاه و عمق سياسی –و درک شرايط منطقه و خواست ملت عرب 

همراهی با عناصر پيشرو و آگاه جامعه و اتخاذ استراتژی دراز مدت و مشترک و راهنمای عمل 
 جوهره و اصل هدف قابل تعمق و –اهری مطرح نبوده سياسی و انتخاب مسير آينده شکل ظ

مطرح می باشد و نيازمند داشتن استراتژی دراز مدت است که تمام اصول جامعه را دارا باشد و 
ملت عرب و رشد کمی و کيفی . انسجام و تشکل است که استراتژی معنا و مفهوم خواهد داشت

. ر در ساختار انتفاضه و شيوه آن می باشدانتفاضه و مهيا شدن شرايط نوين ست که باعث تغيي
 ولی فقيه و واليت فقيه بر اساس شرايط تحميلی انتفاضه و -دولت جمهوری اسالمی ايران

خواست ملت عرب که قوه دافعه و اهرم فشار را تشکيل می دهد آنها را وادار به اعتراف و طرح 
 نرمش در برابر خواست مسائل و کاستی های منطقه و اختصاص اولويت های اقتصادی و

ماهيت و استراتژی آنان هيچگونه تغييری ننموده بلکه اتخاذ . مناسبات فرهنگی منطقه نموده است
  .تاکتيک است و نه تغيير استراتژی و ماهيت خويش

شرايط جامعه و انتفاضه نقش ولی فقيه را در حاکميت بر نيروی سرکوب گر ايفا نموده و 
ا در برابر چنين تحوالت و رويدادهای منطقه برمال و آشکار می مشخص می کند و ماهيت او ر

  .سازد
  

  انتفاضه
  

  ملت عرب                                      دولت ايران
  )آنتی تز ( برخورد قهر آميز )         تز ( گذار مسالمت آميز

  :ب:                                  الف
   بستن فضای– سرکوب – 1     وقايع و رويدادهای     – 1

  . اعدام– زندان –سياسی .                سياسی–اجتماعی 
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  . اختناق– خفقان – 2         – شناخت – آگاهی – 2
  تحليل و. سازمان دهی

 .ارزيابی اوضاع
  . هجوم– آماده باش – 3 تقسيم و تفکيک            – 3

  . انتفاضه–مسئوليت ها 
  .ر برابر شماره يک گروه ب قرار ميگيردشماره يک گروه الف د

  .شماره دو گروه الف در برابر شماره دو گروه ب قرار ميگيرد
  .شماره سه گروه الف در برابر شماره سه گروه ب فقرار ميگيرد

 
  :جايگاه انتفاضه ملت عرب

  وحدت– سازمان ملل و پرونده اتمی ايران – افغانستان – فلسطين –عراق :  اوضاع جهان– 1
  . سوريه– لبنان –)  اقتصادی –سياسی ( اروپا 

 جنبش دانشجوئی – حقوق بشر و سرکوب نمودن ملت ها –پروژه های اتمی :  اوضاع ايران– 2
 عدم پرداخت –)  خصوصی – ادارات دولتی –کارخانجات (  اعتصابات و اعتراضات پراکنده –

  .                            حقوق بموقع کارگران
 انحراف و انتقال آب – طرح استعماری نيشکر –غصب اراضی کشاورزان : اوضاع منطقه – 3

 رشد – انتفاضه –) تغيير ديموگرافی منطقه (  تاسيس شهرک های مهاجرين –رودخانه کارون 
  . دستگيری و شکنجه و اعدام–تحوالت فکری سياسی 

  : وضعيت طيف های سياسی– 4
 تجمع در برابر –رويدادهای انتفاضه در مجامع بين المللی تدوين و ارائه و انعکاس وقايع و 

 – U.N.P.O شرکت و افشاگری در کنفرانس - حقوق بشر– پارلمان اروپا –سفارت ايران 
 ارائه اسناد و – مالقات با مسئولين جامعه عرب –مالقات با مسئولين پارلمان کانادا وزير خارجه 
 بکار گيری سايت های اينترنتی و انعکاس –ن مدارک جنايات دولت جمهوری اسالمی ايرا

  . ديدگاهها–تصاوير و اخبار و گزارش تحليلی 
هر يک از اجزاء چهارگانه فوق نيازمند تحليل و درک دقيق عوامل زيربنائی و روبنائی جامعه و 

 چهار در تغيير و تحوالت جوامع مورد نظر و – سه –شرايط ذهنی و عينی موارد شماره دو 
و طيف های شرکت کننده و ميزان درک واقع بينی اوضاع و شرايط و عينی بودن آنها و نيروها 

سلبی و ايجابی بودن انتفاضه و نتايج آن و عکس العمل ملت عرب نسبت به وقايع و رويدادهای 
 اجتماعی منطقه ضرورتی –تحليل علمی انتفاضه و اوضاع سياسی . انتفاضه حائز اهميت است

 –نارضايتی های اجتماعی . نونی خالء آن محسوس و قابل درک استست که در شرايط ک
سياسی و اوضاع نابسامان جامعه بر اثر گسترش شکاف فقر و بيکاری منطقه بسوی انفجار 
عظيم اجتماعی و تحقق حقوق سياسی اجتماعی که خواست عمومی جامعه ست به معنای رشد 

بعبارتی ديگر ساختار جامعه از سوئی . ستفکری سياسی جامعه و نياز مردم در شرايط کنونی 
 ولی فقيه و واليت فقيه در –و ظرفيت پاسخ گوئی و عکس العمل دولت جمهوری اسالمی ايران 

عدم تحقق چنين هدفی در گذشته در پی مبارزات نامنظم و . پذيرش و نفی آنها بستگی دارد
 – ملت عرب –سياسی منطقه  – اشغالگران نظامی –پراکنده و شناخت دو قطب متضاد يکديگر 
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درک و کشش ذهنی جامعه که خاص معدود انسان های تحصيل کرده و روشنگر عمدتا نيروهای 
 –ناسيوناليست جامعه متاثر از تحوالت جهان عرب و تغيير و تحوالت خاور ميانه عمدتا فلسطين 

 پی برد و ثمرات به دالئل گوناگون در گذشته) آگاهی سياسی ( شناخت ميزان رشد فکری , عمان
آنرا امروز در سطح جامعه مشاهده کنيم تالش بودن وقفه که برای تغيير اساسی ترين نياز و 
خواست انتفاضه در منطقه با حضور گسترده دو نسل گذشته و کنونی که حاصل تجربيات گذشته 

, ی رودو برداشت علمی نسل امروزين و تطبيق آنها بر اوضاع و احوال و مردم منطقه بشمار م
 سياسی در کنار و دوشادوش انتفاضه و با يک شعار و يک خواست و –حاصل تحوالت فکری 

مبارزه ست شکل , مبارزه, هدف مشترک نياز جامعه و طبقات اجتماعی در پروسه کنونی ست
ظاهری و شيوه آن بر اساس شرايط موجود رقم می خورد و مسير و هدف آنرا تعيين می کند و 

 شکل ظاهری انتفاضه هيچگاه از اهميت آن نخواهد کاست بلکه محتوای .مشخص می سازد
همانگونه که ميزان . انتفاضه و هدف مشخص آن قابل تعمق و تعيين کننده جايگاه خاص آن است

 سياسی نسل فعلی در مقايسه با گذشته اختالف فاحشی در ميانگين –رشد و تمايالت فرهنگی 
کنونی حاصل بيداری و يافتن عمق قضاياست که تهديدات چنين رشدی دارا می باشد و جدال 

امنيتی و تماميت ارضی ملت عرب را هدف گرفته و نشان از استراتژی کهنه دولت ايران از بدو 
. انتفاضه حاصل چنين محصولی ست.  سياسی منطقه تا به امروز می باشد–اشغال نظامی 

ميتی ست که ملت عرب با انتفاضه شهر و مقاومت و افشای ماهيت و اهداف پليد نشان دهنده اه
  .روستا را در بر گرفت

  
  

  استمرار انتفاضه و عوامل سرنوشت ساز
  . ولی فقيه و واليت فقيه– افشای ماهيت دولت جمهوری اسالمی ايران – 1
  . سياسی منطقه– افشای توطئه ها و اهداف استعماری اشغالگران نظامی – 2
  .کل و انسجام مردم تش– عمق بخشيدن انتفاضه – 3
  . بر جسته نمودن وقايع و حقايق و جنايات ضد بشری– 4
  . سنی– افشای اهداف توطئه شيعه – 5
 مجامع بين – انعکاس اخبار تحوالت و رويدادها و وقايع منطقه در سايت های اينترنت – 6

  .المللی و حکومتی
  . جرم و حق دفاع از خود صدور حکم بدون اثبات– مفقودين – وضعيت زندانيان سياسی – 7
  . رسوم– آداب – سنن – فرهنگی – اجتماعی – گسترش فرهنگ تمييز سياسی – 8
  . احياء و مهيا نمودن زمينه تبادل آراء و افکار و تفاهم بر نکات مشترک– 9

  . االهواز- دفاع از موجوديت و هويت تاريخی ملت عرب االحواز– 10
 فرهنگی در – اجتماعی –ه عمل مشترک سياسی  وحدت عمل سياسی و ارائه برنام– 11

برگيرنده طيف ها و ديدگاههای مختلف و شخصيت های دينی و روحانی همگام با مردم و 
  .انتفاضه
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 ارائه برنامه مدون و اصولی مساله مهاجرت و مصادره اراضی منطقه و راههای پيش – 12
 تنشهای پيش رو به دفتر سازمان گيری و ممانعت با مهاجرت و عواقب منفی و سلبی بر محيط و

  . حقوق بشر و سازمانهای ذی نفوذ و ذی نفع–ملل 
  . تدوين خطوط فکری و اهداف سياسی مبتنی بر ضرورت های عينی منطقه– 13
 تطبيق تئوری و پراتيک در مرحله نوين انتفاضه و مشارکت و کسب آراء عناصر مسئول – 14

  . مستقل و آگاه– سازمان – حزب –جبهه 
 دنيا و جايگاه و وزنه – ايران – تحليل علمی اوضاع و احوال و شرايط فعلی منطقه – 15

  .انتفاضه در معادالت کنونی
  . ممانعت و پرهيز از هر گونه برچسب زدن و اتهام نابجا به يکديگر و به افراد و نيروها– 16

بستر انفجار اجتماعی اوضاع و احوال کنونی و شرايط فعلی حاکم بر آن گويای وضعيتی ست بر 
که نتيجه و استمرار عنف و سرنوشت دردناک مردم و اهداف نژاد پرستانه و بزعم ادعای 

مبنی بر )  امنيتی – انتظامی – نظامی –وزارت کشور ( مسئولين بلند پايه جمهوری اسالمی 
انتفاضه اخماد انتفاضه و تسلط بر اوضاع فعلی منطقه عاری از درک تغيير اسلوب و شيوه های 

بر اساس شناخت موقعيت و وضعيت کمی و کيفی نيروهای انتفاضه و قدرت مانور و شناخت و 
ارزيابی امنيتی و نظامی قطب مخالف ابعاد و حجم و وسعت نظامی و ابزار و ادوات سرکوب 
هيچ گونه ضمانت و دست آوردی دال بر آرامش و امنيت را به ارمغان نخواهد آورد و ثبات را 

سبک و شيوه انتفاضه شکل و مضمون شرايط عينی جامعه را دنبال ی . نخواهد داشتدر پی 
نمايد و تابعی از تاکتيک های مبارزه و جستجوی راههای کم هزينه و حفظ نيروی خودی و 
آرايش و سازمان دهی در مراحل پيش رو و تثبيت دست آوردها و تحوالت و تغييرات جدری و 

 .منطقه ستجوهری اوضاع و سرنوشت آتی 
ريزش ترس و عادت مردم به چنين اوضاع و ارتقای شيوه برخورد و درگيری و وقايع پيش آمده 
به عالی ترين شکل ممکن مقابله نموده و اهداف عالی تری درپروسه انتفاضه کسب نمود و از 

اتکاء با . راندمان و ميزان باالئی در زمينه تجربه و شناخت و تقسيم وظائف بر خوردار می گردد
به نيروی موجود و انگيزه شناخت اهداف و توطئه های دشمن نيروهای سرشناس با جوهره و 

عمده اين نيروها متعلق به ملت ( پيشينه مثبت بسوی انتفاضه گرائيده و همگام و همصدا گشته 
مطالب قابل توجه و تجربيات گذشته و نحوه برخورد با گرايش های سياسی و )عرب می باشند 

  . اجتماعی و فرهنگی سابق و سرشت ايجابی برخوردار می باشندمسائل
تجارب حاصل سالهای پيشين و شناخت ماهيت و عمل کرد و بيان حقايق و اهداف دولت 

 جناح بندی های حکومت و افشای بند بند آنها نشان از ويژگيها و –جمهوری اسالمی ايران 
ه و اهداف آن و تحقق خواست ملت عرب خصلت های چنين نيروهائی ست که در اختيار انتفاض

اهميت جغرافيائی و اقليمی انتفاضه و نتايج حاصل از آن و نکات ضعف که بر . عمل می نمايند
 دوره – سازمان دهی – تشکيالت –ضعف انسجام , بخشی از پيکره تنومند آن سايه انداخته است

سی همراه بوده است و آغاز پر تحرک دو هفته ای که با تحوالت فکری و ذهنی و آگاهی سيا
اشتراک عمل بر . زمينه مساعدی برای تحوالت و تغييرات وتوسعه انتفاضه بشمار می رود

 فرهنگی توان گسترده ترين و فراگيرترين رکن – اقتصادی – اجتماعی –اساس مسائل سياسی 
اتحاد عمل . داصلی و اساس جامعه را شکل داده و در بر گيرنده طيف وسيع سياسی را فراهم نماي
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در پروسه ميدان انتفاضه شکل می گيرد که بر اساس استراتژی و هدف مشترک يکديگر را 
خطوط فکری متنوع طيف سياسی اتحاد عمل را در پروسه کنونی ضروری نموده و تقارب , يافته

طيف خارج از کشور با انتفاضه درون نشان از درک اتحاد عمل و حضور سياسی و راههای 
روندی , ار بر آن می باشد در مرحله کنونی انتفاضه نقش تکميلی و پيوسته در روند واحدتاثير گذ

که در مرحله کنونی پا تک زدن هدف بزرگ را در جامعه دنبال می کند تغيير تحوالت سرنوشت 
ساز جامعه و بدنبال هدفی استراتژيک در مرحله کنونی آنرا دنبال می کند و تابعی از متغيرهای 

سياستی که در مرحله حساسی از تحوالت منطقه . و پروسه گذار مسالمت آميز آنستتحوالت 
مورد بررسی و تدقيق قرار گيرد و تحليل همه جانبه ماهيت و اهداف انتفاضه و اتخاذ مشی 

  .سياسی و پيوند با رويدادها و وقايع و روند عينی جامعه را دنبال نمائيم
ننده و درک سمت و سوی انتفاضه و سرعت تغييرات آنرا مبارزه اجتماعی بعنوان عامل تعيين ک

جمع بندی و فراگيری درس های الزم را بکار بنديم و در هر مقطع ميزان و قدرت و اراده آنرا 
  .در برابر تغييرات ارزيابی و مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم

 آنها مقاومت الزم را دست آورد انتفاضه در پروسه مبارزه را حفظ و تثبيت نموده و در راستای
اتحاد نه تنها ضروری ست بلکه حياتی . بکار گيريم تا چنين دست آوردهائی را از دست ندهيم

ست و درک علمی و واقع بينی سياسی راهکار مناسب آنرا جستجو نموده و در جهت گسترش آن 
ابل با دولت جمهوری اسالمی ايران در جهت حذف فيزيکی نيروی مق. گامهای عملی برداريم

  :پيش زمينه و مقدمه دو عامل اهدافش را عملی می سازد
  . جلوگيری از آگاهی و رشد فکری– 1
  . سرکوب نمودن و بستن فضای سياسی– 2

جامعه ما دچار تحوالت وسيعی از آگاهی و شناخت ماهيت و عملکرد و اهداف دولت جمهوری 
ی حذف شدنی نيست چرا که جامعه اسالمی ايران و خواست آنان برای تحوالت اساسی و ريشه ا

يعنی مردم و تغيير و تحول و تنش های اجتماعی و حفظ بقاء نکات اساسی که می بايست به آنها 
  .توجه نمود و با درک و شناخت پيش رفت

جامعه است که در بر گيرنده طبقات اجتماعی و وقايع و رويدادهای آنست که زائيده هشت دهه 
  .است

تکامل .  اقتصاديست– فرهنگی – سياسی – عامل معضالت اجتماعی دولت ايران مسئول و
انتفاضه رشد آگاهی و ضرورت حفظ ارتباط و دفاع از حريت تعبير و بهره گيری و تحليل 

 درک – حفظ دست آوردهای انتفاضه و گسترش ميدان مبارزه در ساير مناطق –شرايط موجود 
ينی واقعيت موجود و ظهور انتفاضه در  تغييرات ع–موقعيت خويش و شرايط مشخص کنونی 

  .صحنه سياسی منطقه معانی و مفهوم فوق جايگاه خويش را يافته اند
دولت جمهوری اسالمی ايران با کليه توطئه ها و ترفند ها سعی در مشبوه و مشکوک جلوه دادن 

يت عناصر و نيروهای انتفاضه و تنگ نمودن حصار امنيتی و فلج نمودن انتفاضه و در نها
عدم درک وقايع و رويدادهای منطقه پديده نوينی بشمار نمی رود و سابقه . فروپاشی آن می باشند

حاکمانی که از تاريخ پند نياموخته و درس عبرت را فرا روی . ای ديرينه و تاريخی داشته است
خشونت و عنف در برابر . مقهور قدرت و نيروی سرکوب و زندان می باشند, خود قرار ندهند

ويدادهای اجتماعی چاره کار و راه گشا نبوده و قربانيان اينگونه اعمال در صحنه و پروسه ر
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هر ملتی نياز و درک ضرورت تغيير و تحوالت را در . مبارزه و سياست مجريان آن می باشند
جامعه خود لمس و درک می نمايد و استمرار و ادامه تحوالت را ضرورت کنونی می پندارد و 

ديدگاهها و برداشت های واقع بينانه ست که مخالفان و دشمنان تحوالت از بيم . زداصرار می ور
گسترش و تحوالت آن بيمناک و در راستای استثمار منافع و مصالح ملی ملت عرب و منطقه 
اصرار ورزيده و با تقبل هزينه سنگين نظامی و امنيتی اهداف خويش را دنبال و در راستای 

  .نه و دکترين خويش عمل می نماينداستراتژی کهنه و ديري
اتخاذ استراتژی مشترک برای مقابله با استراتژی دولت ايران و ضرورت تنظيم زمينه های 

 سياسی و تدوين تئوری حاکميت دولت ايران طی هشت دهه سرنوشت –تئوريک اشغالگر نظامی 
ان آورده است و شوم و عقب ماندگی آموزش های فرهنگی ملت عرب و افت تحصيلی را به ارمغ

با نابودی طبقات اجتماعی و وقوع اين مصائب و تحوالت اجتماعی ناگوار ابدا ارتباطی با مسئله 
و با گذشت دو دهه از پايان جنگ و افزايش سقف ) بی تاثير نبوده ( جنگ و پيآمدهای آن نداشته 

دی و تغيير ميزان استخراج نفت و اسمار باالی هر بشکه آن فرصت هر گونه عمران و آبا
زيربنای اقتصادی منطقه کافی بود نه افزايش حجم دمار و فروپاشی بافت اجتماعی و ازدياد سيل 
مهاجرت غير بوميان به منطقه و تغيير بافت ديموگرافی و آسيميال زاسيون نمودن آن و با 

 نظامی منطقه تحوالت در مراحل اقتصادی و اجتماعی –تصرف و فروپاشی و حاکميت سياسی 
  .به فروپاشی و اضمحالل گرائيد و مانع تحوالت اساسی و بنيادين در جامعه گرديد

عقب ماندگی اقتصادی و تاثيرات سؤ اجتماعی محصول چنين روندی ست و ادامه و استمرار 
هرگونه تغيير و تحول در . اهداف استراتژی دولت ايران طی هشت دهه حاکميت بر منطقه ست

  .يدادهای اقليمی در ارتباط می باشدساختار کنونی منطقه با رو
  
  

  :سرکوب نمودن و بستن فضای سياسی
 اجتماعی دامنگير ملت عرب و انتفاضه ست و هميشه بنوعی يکبار بنام –حل مسائل مهم سياسی 

در اصل دولت ايران با آن روبروست و بطور نيرومند و . ناسيوناليسم آريائی و جمهوری اسالمی
ئی بی وقفه با عوامل و عناصر اجرائی و اهداف آن و بحران کنونی ادامه قدم به قدم و رو در رو

در شرايط کنونی خالق آن . و مکمل بحران ديرينه منطقه توسط دولت جمهوری اسالمی ايران
سر منشاء . بشمار می روند و اوضاع و احوال منطقه که در پروسه انتفاضه خالصه گرديده است

ودن و سرکوب فرهنگ سياسی حاکم بر منطقه و رشد و توسعه آن چنين اهداف و اعمالی اخته نم
وصول و دسترسی به اهداف استراتژی دراز مدت و تحقق آنها منوط به خروج مردم . می باشد

 –راديو , از صحنه سياست و در اختيار داشتن امکانات وسيع تبليغات و رسانه های گروهی
 دکترين و استراتژی کهنه در کليه زمينه ها و تلويزيون و ديگر عوامل اجرائی سعی در اجرای

بهمراه پرسنل و اعضای خانواده حجم وسيع و ) انتقال وزارت نفت به منطقه ( ابعاد گوناگون 
کثيری از نيروی انسانی و بافت جمعيتی را بهمراه خواهد داشت و عواقب ناگوار و نامتجانس 

منطقه و رژيم توتاليتر جمهوری اسالمی  سياسی –همزيستی و اهداف سياسی اشغالگران نظامی 
با قربانی نمودن مردم بپای اهداف و سياست های آپارتايدی خويش و کاشتن بذر کينه و نفرت 
ميان ملت ها در رسيدن به اهداف و توسعه طلبی ها از هيچ کوششی دريغ نورزيده و بهره 
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و از سوی . عمل می نمايدبرداری الزم در جهت دسترسی و دست يابی به دکترين و استراتژی 
ديگر امکانات محدود و ناچيز و ضعيف ملت عرب در منطقه و برخورد شديد با عوامل دست 
اندر کار بومی در راستای افشاگری و روشنگری وقايع و جنايات و ماهيت دولت جمهوری 

می  ولی فقيه و واليت فقيه از سوی ادارات و مؤسسات مربوطه امنيتی جمهوری اسال–اسالمی 
ايران در منطقه و در يک پذيرش واقعيت نبرد بر عليه دولت جمهوری اسالمی و جهت دار 

وظايف مهم سياسی اجتماعی و به طبع تغييرات مهم ريز و . نمودن آن بسود انتفاضه می باشد
 روستاها و حاشيه آنها ايمان به خواست و هدف انتفاضه و وحدت صفوف و –درشت شهرها 

يز و نفی چند دستگی و تشتت به لحاظ تنوع ترکيب جمعيت و وابستگی های پرچم واحد و پره
رژيم توتاليتر جمهوری اسالمی در مترصد بکار گيری .  فرهنگی ملت عرب است–اجتماعی 

انتفاضه حاصل . چنين سالحی به عناوين و اشکال مختلف و اسلوب های خاص خودشان می باشد
ط صعب العبور و پر از فراز و نشيب دوران های گذشته و برآمده از پروسه ای طوالنی و شراي

انتفاضه در . و پشت سر گذاشتن انواع ترفندها و توطئه های دولت جمهوری اسالمی ايران است
 –يک پروسه کوتاه مدت تحقق نيافته و ترکيبی از واقعيات جامعه و اقشار مختلف شهری 

وه آن بر اساس درک شرايط و موقعيت روستائی و پشت سر گذاشتن مراحل مختلف و شکل و شي
مناسب انتفاضه مسالمت آميز و قهر آميز و شناخت و ارزيابی نيروهای شرکت کننده و ميزان 

  .قدرت بکارگيری ابزار الزمه بر عليه دولت جمهوری اسالمی ايران
آگاه ساختن ملت عرب به پديده های حول و حوش . سرنوشت ما وابسته به فعاليت سياسی ماست

خود و توطئه های در شرف تکوين و حفظ و استمرار فرهنگ سياسی حاکم بر منطقه و ارتقای 
سطح کمی و کيفی دانش سياسی و احساس مسئوليت در برابر وقايع و رويدادهای جاری انتفاضه 

جمهوری اسالمی سعی . و اقشار مختلف جامعه به سهولت از کنار چنين مسائلی نخواهيم گذشت
يشگيری هر گونه تشکل و انسجام و وحدت عمل طيف سياسی ملت عرب بکار در ممانعت و پ

در مقطع کنونی انتفاضه و گذار مسالمت آميز و بدون توسل به اسلوب و راهکارهای . می بندد
خشونت بهترين گزينه و خط مشی و تحقق اهداف خويش را در شرايط کنونی مناسب دانسته و 

خشی از پروسه انتفاضه بشمار می رود و انتخاب آن بستگی انتخاب شق دوم و شيوه قهر آميز ب
در چارچوب امکانات موجود و ضرورت . به شرايط و ضرورت جامعه و پتانسيل آن می باشد

گسترش تحوالت بر ضرورت بر خورد فعال و منسجم و افشای ماهيت و اهداف دولت جمهوری 
خود را همسو و همگام با انتفاضه و  ولی فقيه و واليت فقيه عمل نمائيم و –اسالمی ايران 

نسبت دادن انتفاضه و .  سياسی مقاومت کنيم–گسترش تحوالت آن در برابر اشغالگران نظامی 
 سياسی ملت عرب و –تحوالت آن به برون مرز و بستن چشمان خود و نفی تضاد تاريخی 

 منطقه دارای اوضاع در هم پاشيده و زندگی و اوضاع زير خط فقر مردم حضور نظاميان در
چنان اهميتی ست که نيروهای اعزامی نظامی را با ريشه يابی انتفاضه و عوامل زير بنائی آن 
آشنا و قابل لمس می نمايد و تاثير بسزائی بر حضور نظاميان و عملکردهای آنان می گذارد و 

شکل می ) فرار و سرپيچی از فرامين مافوق ( مرحله گام های عملی و تاثير پذيری بر آنان 
درک و پافشاری بر واقعيت های . در چنين مقطعی درک عملی اين مهم آشکار می گردد. پذيرد

 اجتماعی و روند رويدادها و –اوضاع بغرنج سياسی . رقت بار جامعه بر اهميت آن می افزايد
اتخاذ روش ها و شيوه های غير انسانی و خالق چنين اوضاع اسف بار عواقب دردناک را در پی 
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انتفاضه با در پيش گرفتن روند پر تالطم و شرايط سخت دوران پر از فراز و . اهد داشتخو
نشيب را پشت سر گذاشته و با سازمان دهی و تجديد قوا و تشکيالت نوين مبارزه منسجم و با 

رشد . برنامه ای را آغاز می نمايد و با پشتوانه نيروی مردمی به قوت خود باقی خواهد ماند
انتفاضه با . ی و مسائل اجتماعی ملت عرب با چنين وسعتی قابل ستايش می باشدآگاهی سياس

پشت سر گذاشتن مراحل متعدد و دشوار و پستی و بلندی واقعيت جامعه راه پر پيچ و خم و 
طوالنی وقايع و رويدادهای بيشماری که انتفاضه را به ضرورتی تاريخی تبديل نموده است 

حکايت از عمق انتفاضه و تاثير پذير بودن آن بر بخش , افشای آنهاآگاهی بيان حقايق و ضرورت 
 – حفاری –قابل توجهی از ادارات و سازمانهای دولتی و کارخانجات و شرکتهای توليدی نفت 

بهره برداری و برداشت واقع بينانه و ارزيابی . گاز با همبستگی و حمايت آنان همراه بوده است
 تغيير فضای سياسی منطقه و تغييرات کمی و کيفی بسود انتفاضه از دقيق و تقويت بنيه تئوری با

پشتوانه مردمی و استواری بر خوردار خواهد بود و جهش نهائی را با آموزش درس های پيشين 
وقايع و تحوالت و رويدادها و تجارب هشت دهه گذشته را با گام های عملی و اساسی بر خواهيم 

 فرهنگی و تغيير –هدف خود به منظور کسب حقوق سياسی طيف سياسی با انگيزه و . داشت
تغيير شکل و شيوه انتفاضه در شرايط دقت از اهميت زمانی در . اوضاع اجتماعی سرکوب شدند

جهت پيشبرد هدف سنين گذشته مطرح بوده نه در شرايط و اوضاع و احوال کنونی انتفاضه که 
هر کدام . متفاوت می باشد) هشت دهه  ( خواست انتفاضه و هدف آن به مراتب با گذشته دور

رشد . اهميت خاص زمان و نه مکان آنرا داشته که امروزه شکل تکامل يافته آن مطرح می باشد
 سياسی تنوع ديدگاهی و برداشت مسائل و تغيير اسلوب و روش و اهداف –تراوشهای فکری 

جوار مد نظر بوده و  سياسی و تغيير و تحوالت جوهری کشورهای هم –اشغالگران نظامی 
 سياسی منطقه ای گرديد که بدون شک ارتباط و جدای از يکديگر –عاملی بر تحوالت فکری 

هر سرکوب در منطقه ظهور و خلق تشکل های سياسی جديدی در عرصه مبارزه را . نمی باشند
  .بهمراه خواهد داشت

  .حق تعيين سرنوشت ملت عرب= تز 
  .ز جانب دولت جمهوری اسالمی ايراننفی و رد موضوع فوق ا= آنتی تز 

نفی وضعيت پيشين و ايجاد وضعيتی که با تز و آنتی تز مقارنت نداشته و جامع هر دو = سنتز 
  :می باشد و در بر گيرنده دو ديدگاه است

  . دفاع از ملی گرائی فارس و مانع قوم گرائی نيروی مقابل است– 1
  . مانع افراط در روش يکسان سازی ست– 2
 سياست و اهداف فعلی نظام –ميالزاسيون يا يک سان سازی را قبول دارد نه به شکل افراط آسي

  .مورد پذيرش چنين ديدگاهی ست
طيفی که سعی نمود با واژه نگاری و متوسل شدن به فلسفه علمی در جهت مصالح ملی خويش و 

و واقعيت های  سياسی بر ديگر مناطق و به تحريف حقايق –توسعه طلبی و استيالء نظامی 
موجود و ضرورت داشتن و تاکيد بر نظام نئوکولونيال و تسهيل امر آسيميالزاسيون و تعبير سوء 

  .از واژه ها در جهت مصالح و منافع ملی مردم خويش گام بردارد
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  قوه قضائيه و انتفاضه
سطوح اعتراضات در . وقايع و رويدادها در جامعه بحران زده امری طبيعی و روزمره ست

دولت ايران در دوران مختلف حکومت به . گوناگون جامعه به طرق مختلف آشکار می گردد
شيوه های غير انسانی مخالفانش را سرکوب نموده است و نارضايتی اقشار اجتماعی و رشد 
فکری سياسی ناهنجاريهائی در جامعه سبب گرديد که موجب شکاف عميق طبقات اجتماعی 

 خط فقر – امرار معاش پائين 0 بستن فضای سياسی –دن سطح زندگی پائين بو. گرديده است
افزايش مهاجرت غير بوميان به منطقه مزيد بر اين . وسيع در سرتاسر منطقه را نويد می دهد

 سازمان –مهاجرت های بی رويه و برنامه ريزی شده تحت اشراف وزارت کشور . علت گشت
 وزارت – وزارت کار و امور اجتماعی –ی  سازمان مسکن و شهر ساز–برنامه و بودجه 

کشاورزی و اين در شرايطی ست که وضعيت اقتصادی ملت عرب روز بروز دچار افت 
معيشتی و نوسان می گردد و به اين تناسب مهاجرين فارس با وعده های بيشمار و تسهيالت 

له عواملی هستند از جم)  امنيت – کار –مسکن ( تدارک ديده شده در اختيارشان قرار می گيرد 
تحقير و تحميق فرهنگ و آداب و سنن ملل غير فارس و گسترش آن در . که شامل آنها می گردد
 فقر عواملی که دامنگير بخش اعظم منطقه را فرا گرفته – اعتياد 0 فساد –سطح جامعه بيکاری 

ت تاريخی  طيف های سياسی رسال–انسان های آگاه و مستقل . و ريشه و عامل بحران کنونی ست
. در اين مقطع که خطر فروپاشی اجتماعی تهديد کننده بافت جمعيتی و اجتماعی منطقه ست

برنامه و سياست حساب شده ای که بر اساس استراتژی دولت ايران برای منطقه و ملت عرب 
تدارک ديده و دارای اهداف و عواقب وخيم که به عارضه و نتيجه هجران و اهداف رژيم توتاليتر 

  .وری اسالمی مجری و ادامه دهنده آنستجمه
 اجتماعی در قبال ملت –احزاب و نيروهای مستقل منطقه تخلی از تعهدات و وظائف سياسی 

عرب بمثابه تحليل رفتن چنين جوامعی در شرايط و سرنوشت تحميلی تدارک ديده از سوی ولی 
 کنونی رژيم توتاليتر جمهوری بيشترين در صد قربانيان در معادالت. فقيه و واليت فقيه می باشد

بيشترين درصد جمعيتی و نيروی جوان جامعه متوجه . اسالمی را جوانان عرب تشکيل می دهد
طبيعی ست در جوامعی با چنين . سياست های آپارتايدی دولت ايران و اهداف آن می باشد

ود و انتفاضه تنها نا هنجاريهای اجتماعی پشتوانه تغيير و تحوالت بيشماری خواهد ب, ويژگيهائی
اهداف .  حرمان و توتاليتر حاکم بر خود می باشد–مجرا و مأمن جوامعی که دچار تبعيض 

سياسی دو پس سياست ها و اهداف استراتژی دولت جمهوری اسالمی ايران و در رأس آن ولی 
ود را و سنت های ديرينه و تقاليد جامعه خ) نهاد حقوقی سياسی ( و واليت فقيه ) شخص ( فقيه 

آخرين مرحله و نهايت استبداد به فساد می . نمايان می سازد و اهداف خويش را عملی می نمايند
. دارای حکومت های فاسد هستند, انجامد و استبداد مطلق به فساد مطلق و ديکتاتوری های فاسد

 –ی اين ارتباط ساختاری ميان استبداد و فساد يکی از علل اصلی عقب افتادگی روندهای سياس
از , فضای سياسی آزاد.  فرهنگی در جوامع و جغرافيای کنونی ايران ست– اقصادی –اجتماعی 

 رشد و ثبات آن –هرگونه تغيير و تحول سياسی . شروط اصلی پيشرفت اقتصادی بشمار می رود
در فضای مناسب و آزاد و به دور از هر گونه وابستگی و تنگ نظری حکومتی رشد اقتصادی و 

رابطه تنگاتنگ فساد و . ن مديون و مرهون فضای سياسی حاکم بر جامعه خواهد بودپيشرفت آ
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فضای بسته سياسی را بهمراه خواهد داشت و به , استبداد که به ديکتاتوری و اختناق منجر گرديده
  .طبع پيآمدهای مشتق از آن

آزادی بيان و قلم . در سيستمهای باز و دمکراتيک شفافيت مانع ايجاد رشد و تداوم فساد می شود
همانند سيستم تدافعی بدن که با ميکرب می جنگد و آنرا دفع می کند فساد را يافته و تعقيب نموده 

مطبوعات آزاد در جوامع آزاد به . و نابود می سازد و سرنگون می کند) افشاگری ( آنگاه رسوا 
اتی جرايد غير قابل انکار تنهائی نمی توانند جامعه را در برابر فساد محافظت کنند اما نقش حي

در جوامع کنونی استناد و تاکيد بر عوامل منافع و مصالح ملت و فضای باز سياسی . می باشد
نمايندگان مردم در . جامعه بمعنای ديگر دستگاه قانون گذاری و تشکيالت قضائی می باشد

ار می روند که به پارلمان از وظايف گوناگونی بر خوردارند که وضع قوانين مهمترين آنها بشم
قانون گذاری معروف می باشد بمعنای نظارت و تحقق در امور اجرائی کشور است و به 
نمايندگی از مردم در برابر تخلفات برخورد و ايستادگی نمايند و مهمترين عامل پيگيری نارسائی 

ه در نماينده منطق. نمونه بارز آن حاج جاسم تميمی ست. های جامعه و ملت خويش می باشند
خويش و توجه ) ملت ( تاکيد می نمايد من گرچه در دفاع از حقوق مردم , مجلس شورای اسالمی

( به تفاوت ها و تمايزها کوتاه نخواهم آمد اما اين هدف تنها از مسير دفاع از حقوق کليه اقوام 
کليه ايران ممکن الوصول خواهد بود لذا خواهم کوشيد تا از مردم ساالری و حقوق ) ملت ها 

  .مردم ايران با تمام توان خويش دفاع به عمل آورم
 قوه مجريه و پارلمان قوه مقننه وارد –ارکان اساسی کشور قوه قضائيه است و مستقل از دولت 

عمل می شود و تصميم گيری می نمايد و زير نظر مستقيم واليت فقيه عمل می کند و تابع فرامين 
اشاره مختصر . هده دار چنين وظايف و اختياراتی استمجلس خبرگان ع. مقام معظم رهبری ست

و مفيد به بيانات آيت اهللا محمد يزدی طی دو دوره پنج ساله رياست قوه قضائيه را بر عهده 
  . تير روز قوه قضائيه7 برابر با 1378روزنامه سالم تيرماه سال . داشت

شخص (  ولی فقيه –می افشگری و عکس گرفتن و توجه افکار عمومی به جنايات جمهوری اسال
جهانيان را آگاه ننموده و چهره واقعی . و قوه قضائيه است) نهاد حقوقی سياسی ( و واليت فقيه ) 

آنانرا در پس جنايات ضد بشری افشاء نمائيم و در مناسبات عام و خاص ديد و بازديدها و مراسم 
مل مطرح را در اذهان شادی و فرح انگيز و مراسم عزاداری فرصت را غنيمت شمرده و عوا

اين . عموم حاضرين بررسی و مرور نمائيم و وقايع و رويدادهای انتفاضه را کالم مجلس نمائيم
عدم درک انتفاضه و . از عوامل موفقيت انتفاضه و ايمان ما را نسبت به آن استوارتر می نمايد

ه پروسه و روند عدم شناخت شرايط عينی جامعه و نگرش و ديدگاه سطحی و احساساتی نسبت ب
 به –آن و قضيه ای با اين حجم و محتوا و گستردگی مبادا طيفی را که می پندارد کار تمام است 

 –کليه موارد بر شمرده حاکی از ظلم و ستم .  دشمن را از خانه رانديم–هدفمان نائل آمديم 
ی فقيه و واليت  سياسی و تئوکراتيسم های حاکم و رژيم توتاليتر ول–محروميت و اشغال نظامی 

راه طوالنی و . فقيه محصول هشت دهه و انتفاضه مبتنی بر عوامل بيشمار و فوق می باشد
 چهره های گوناگون با ايده و نظرات و –سخن ها و عمل کردها . صعب العبور در پيش است

انتفاضه دريای عميقی ست که رسوبات را به ساحل هدايت . برداشت های مختلف در پيش است
  .مايدمی ن
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آب های عميق با آرامش و امواج تحوالت مرحله به مرحله و گام به گام انتفاضه را به ساحل 
در اين مقطع آگاهی و افشاگری بهترين سالح . موفقيت و آغوش ملت عرب هدايت می نمايد

چه . شناخت چهره های پنهان و آشکار و افشای ماهيت و نقش آنان ضروری ست. انتفاضه ست
مق و گسترش انتفاضه در هراسند؟ از رشد آگاهی سياسی متوسل به اعمال ددمنشانه کسانی از ع

و صخيفی دست می زنند؟ واقعيت امروز جامعه بدنبال کدام سو سير می کند؟ کدام موضع گيری 
   اجتماعی را بهمراه خواهد داشت؟–ها و ارزيابی ها و تحليل های سياسی 

نمودن راه کارهای آينده بر اساس تحليل وقايع و سنجش ريشه يابی رويداد ها و وقايع و منظم 
و شناخت هويت انتفاضه ملت عرب )  دولت جمهوری اسالمی ايران –انتفاضه ( موقعيت طرفين 

  . هدف و خواست آن می باشد) شخص و نهاد حقوقی سياسی ( از سوی ولی فقيه و واليت فقيه 
ادها و وقايع و عميق تر شدن انتفاضه و شناخت و درک دقيق و صحيح موضع گيری ها از رويد

هر آنچه انتفاضه . به همان ميزان يدک کشيدن مشکالت خاص خود را به همراه خواهد داشت
 –دستگير نمودن . وسعت پيدا نمايد به همان تناسب دارای هزينه و آسيب های اجتماعی ست

 و منزوی کردن هزينه  اخراج از کار– مهاجرت اجباری – تبعيد – اعدام – زندان –شکنجه 
انتفاضه بشمار می روند و غفلت از آن بمعنای سهل انگاری و ساده نگری و خوش بينی نسبت به 
آينده و تحوالت آن می باشد و با يافتن زوايای پنهان و آشکار عوامل فوق را با تدبير و راه 

 بيم و هراس کارهای مناسب و صحيح بر طرف نمود و باری از دوش انتفاضه برداشت و اين
  .هسته مرکزی و استمرار انتفاضه ست

بدون درک چنين پديده اجتماعی و عدم رفع آن و بکارگيری راهکار مناسب فاجعه عظيمی 
دقيقا همان چيزی ست که دولت جمهوری اسالمی ايران در پی تحقق . دامنگير جامعه می گردد
 فرهنگی بهترين – اجتماعی –  سياسی–هشت دهه محاصره اقتصادی . آن لحظه شماری می کنند

و مناسب ترين راه حل و خروج از بن بست اوضاع و احوالی که حاکمان طهران ترسيم نموده اند 
کدام است؟ پذيرش و تن سپردن و تسليم اراده اشغالگران شد يا انتفاضه و بر هرگزها فائق آمدن 

ی و توتاليتر جمهوری اسالمی و نفی عبوديت و استثمار در برابر دولت ايران و رژيم آپارتايد
  . ولی فقيه و واليت فقيه می باشد–ايران 

 ملت آنست که با تمامی وقايع و رويدادهايش –انتفاضه سرنوشت گهواره زمان اين جامعه ست 
پيآمدهای ناشی از انتفاضه التهابات عميقی دارد و اپيدميک نمودن جامعه را در . رشد نموده است
ضح و روشن روند تغيير و تحوالت و ريشه های آن الزم است واکنش درک وا. بر گرفته است

 شناخت و درک همه جانبه و کامل پديده های خالق آن و –های متقابل به واقعيت های عينی 
عوامل خالق بستگی به شناخت استراتژی و خطوط فکری آنان که مجريان و نافذان چنين جنايات 

 زاويه فرد و يا افراد مجری بلکه از زاويه نظام و سيستم که بررسی اينگونه مفاهيم نه از. هستند
دارای استراتژی و اهداف دراز مدت و کوتاه مدت و مؤسسات وابسته و تصميم گيرنده و مجری 
با ابعاد شعب و ادارات وابسته و تحقيقاتی که منفذان و مجريان طرح ها و اهداف شان در منطقه 

 وزارت کار و امور – سازمان برنامه و بودجه –ازی عبارتند از سازمان مسکن و شهر س
شناخت و درک همه ,  وزارت کشاورزی واکنش های متقابل به واقعيت های عينی–اجتماعی 

جانبه و کامل استناد کنيم درک وقايع و ريشه های آن ضروری ست ولی نبايد اکتفا کنيم و حوزه 
 عمق ببخشيم تا شناخت و ادراک واقعی شناحت و کالبد شکافی پديده های جامعه را گسترش و
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با توجه به شرايط حاکم بر جامعه . خود را نسبت به پديده مورد نظر ملموس تر و عينی تر بنمائيم
و کشش ذهنی و آگاهی سياسی را منطبق بر يکديگر عملی نموده و به نتايج مطلوب تری دست 

ئه ها و افزايش قدرت مانور تئوکراتيسم تقويت و آگاه شدن انتفاضه به همان تناسب بر توط. يابيم
ها را در پی خواهد داشت و نتيجه چنين اعمالی در گيری عظيمی را بهمراه داشته و منطقه را 

آگاه شدن مردم و حضور در صحنه سياسی و کشف و . بسوی خشونت و عنف سوق می دهند
ضه بدست آورده اند شناخت توطئه ها آمادگی مردم را برای دفاع از آنچه در پروسه انتفا

ملت عرب انتخاب شيوه مبارزاتی . حريصانه به دفاع از آنها و تثبيت شان مبارزه می نمايند
  .ع بهترين و مناسب ترين گزينه استخويش را بر گذار مسالمت آميز در اين مرحله و درين مقط

  
  : با آيت اهللا محمد يزدی1378مصاحبه روزنامه سالم تيرماه 

ام معظم رهبری شرفياب می شدم و فهرستی با اولويت های کاری به ايشان هر وقت نزد مق« 
  ».ايشان اطالعاتی به آنها اضافه می کردند و راهنمائی الزم را می فرمودند, ارائه می کردم

از بيانات آيت اهللا يزدی چنين می توان استنباط نمود که مقام معظم رهبری حاکم و تصميم گيرنده 
در قوه قضائيه بعهده ) ده ساله ( ضائيه می باشد و مسئوليت پيآمدهای گذشته بالمنازع در قوه ق

آيت اهللا يزدی در قتل عام و جنايات بيشماری در زمان تصدی پست . ولی فقيه و واليت فقيه است
قوه قضائيه سهم بسزائی داشته و از ميان رؤسای سه قوه ای که در جمهوری اسالمی مصدر 

. قوه قضائيه تنها مقامی ست که مردم هيچ نقشی در برگماری وی ندارندامور را دارند رياست 
آيت اهللا يزدی خود و رهبر ولی فقيه . يکی از نواقص عمده قانون اساسی کنونی همين بخش است
نه تنها مردم در انتخاب رئيس قوه . را مشترکا مسئول عملکرد قوه قضائيه اعالم داشته است

تی ضوابط و شرايط و دالئل مربوط به برگماری اين مقام نيز هرگز بلکه ح, قضائيه نقش ندارند
زندان های جمهوری اسالمی زير نظر اين قوه . اعالم نشده و به مردم توضيح داده نشده است

آيت اهللا هاشمی شاهرودی عضو شورای . است و مرکز و ستاد بزرگترين جنايات و توطئه هاست
 رؤسای –موضوع بسيار مهم تغيير دادستان ها . زدی گرديدجانشين آيت اهللا ي) سابق ( نگهبان 

اين بخش مهم و حساس متعلق انجمن حجتيه و . ( دادگاهها و تجديد سازمان زندانهای کشور است
واليت فقيه بعنوان يک نهاد حقوقی و سياسی .) ستاد مرکز آنها مدرسه حقانی در شهر قم می باشد

  ).در قانون اساسی است ( 
استبداد و )  سياسی –نهاد حقوقی ( و واليت فقيه ) شخص ( ط ساختاری ولی فقيه درک ارتبا

اعدام های . ديکتاتوری مهمترين گام در شناخت ساختار حکومتی جمهوری اسالمی است
 زندان های – بازداشت های خود سرانه – اعترافات اجباری - آزار– شکنجه –فراقانونی 

 ناپديد – محاکمات غير عادالنه و فرمايشی و اختصاری – طوالنی و بدون مالقات غير قانونی
جمهوری . شدن افراد و رفتارهای تحقير کننده کارنامه سياه قوه قضائيه جمهوری اسالمی است

واقعياتی که در زندان جمهوری اسالمی . اسالمی نظامی ست که قانون را به محاکمه می کشاند
 ايجاد رعب و وحشت در ميان زندانيان – شکنجه می گذرد و در جامعه منعکس می گردد افشای

سياسی عمق انتفاضه و عمق آگاهی ملت عرب بيشتر می شود و در نتيجه تحولی که در نهايت 
ملت عرب با ديدن و پی گيری عمل . در منطقه بوقوع خواهد پيوست تحولی اساسی خواهد بود
ه بلکه انتفاضه عميق تر و جدی تراز کردهای قوه قضائيه در زندانها نه تنها دچار انفعال نگشت
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رعب و وحشت و گمراه کردن افکار عمومی مانع سرنوشت سازی در برابر اراده . گذشته است
.  شکنجه و اعدام است–و خواست ملتی نخواهد بود و هزينه هر انتفاضه و تغيير و تحولی زندان 

ان سياسی عرب و تا کنون هيچ مرجع حقوقی و سياسی جهت رسيدگی به وضعيت زنداني
سرنوشت آنها تشکيل نشده و ضرورت چنين تشکلی برای دفاع از زندانيان و وضعيت تاسف آور 
دادگاه ها و احکام صادره در حق زندانيان و شيوه ها و ابزار اعتراف و شکنجه از ماهيت 

يتر و  ولی فقيه و واليت فقيه و قوه قضائيه و وزارت اطالعات و رژيم توتال–جمهوری اسالمی 
تئوکراتيسم ها در برابر جهانيان و انسانهای آزاد و آگاه و مسئول رسوا و افشاء نمائيم و بر 

  .حقانيت انتفاضه و اراده و خواست ملت عرب می افزايد و به اثبات می رساند
تحرک های سياسی در ابعاد تجمع و صدور بيانيه و اطالعيه در برابر ارگان های تصميم گيرنده 

 حقوق بشرطيف سياسی و –اقتصادی کشورهای اروپا و سفارت جمهوری اسالمی  –سياسی 
مستقل خارج از کشور همسو شدن با انتفاضه و همگام با ملت عرب و اتخاذ هدف مشترک و 
وحدت عمل مشترک از جمله اهداف و شعار شرکت کنندگان می باشد و خالق شرايط نوينی در 

بهره گيری از فضای کنونی عليه قوه قضائيه و احکام انتفاضه و تحوالت آن خواهد بود با 
و بازاريان و ) امام جمعه(ذی نفوذ آيت اهللا موسوی جزايری دادگاههای منطقه و عناصر 

نظامی ( يم گيرنده منطقه فرزندان آنان در وزارت اطالعات و سپاه پاسداران و ارگان های تصم
 ولی فقيه و واليت فقيه در راستای –سالمی و مجريان استراتژی و دکترين جمهوری ا)  سياسی–

نظامی کردن منطقه و اجرای اهداف و پروژه های ديموگرافی و آسيميالزاسيون منطقه توسط 
ضور در ح(با ادامه چنين روندی . می باشد سياسی دولت ايران بر منطقه –اشغالگران نظامی 

ان سياسی عرب اسير در زندان خواهان آزادی زنداني) صحنه و افشای ماهيت تئوکراتيسم ها 
شرايط .  نيست) انتفاضه محمره ( شرايط بشکل و گونه گذشته . های جمهوری اسالمی باشيم

کنونی اجتماعی بدنبال رشد آگاهی و سياسی تفاوت بسيار و فاحشی نموده و غير قابل قياس با دو 
سريع اخبار منطقه و دهه گذشته سمت واکنش های اجتماعی و مقاومت های پراکنده و انتقال 

زندان ها و وضعيت زندانيان به بيرون و بر روی سايت ها و انعکاس آن در خارج از کشور و 
مراجع بين المللی و قانونی دليل بر صحت و سقم و ادعای فوق و تغيير شرايط گذشته و تغيير و 

يتر ولی فقيه و تحول جامعه و رشد فکری مردم و کنترل اوضاع و عمل کرد دولت ايران و توتال
واکنش های اجتماعی و مقاومت های پراکنده در . واليت در شرايط کنونی توسط مردم می باشد

برابر صف آرائی ها و تنگ نمودن حلقه و زنجيره سياسی منطقه و کنترل اوضاع و تسلط بر 
امور از سوی مجريان فرامين دستورات ولی فقيه و واليت فقيه در منطقه و از سوی ديگر 
انتفاضه با اتخاذ روش و تغيير شکل و شيوه و استمرار مبارزه بر اساس شرايط عينی جامعه با 
تغيير اسلوب و بکار بستن تاکتيک مناسب اوضاع و احوال کنونی و ارزيابی نيروهای خودی و 
حجم و قدرت مانور در شرايط کنونی را درک نموده و بر اساس چنين شناخت بکارگيری روش 

را در پروسه فعلی بکار می گيرد و نه مرعوب شرايط و نظامی گری جمهوری های مناسب 
, درک شرايط و ارزيابی نيروی مقابل و شناخت کم و کيف مسائل جاری. اسالمی نخواهد بود

نشان از درايت و هوشياری هواداران انتفاضه و برداشت های فکری آنان از اوضاع جاری می 
ب پذيری انتفاضه و دور نمای آن که اتحاد طيف وسيعی از پيش گيری از هر گونه آسي. باشد

نيروی خارج را در بر خواهد داشت و مهمتر از همه پيوند دادن مسائل با يکديگر جهت پيش 
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گيری از مسائل حاشيه ای که روزی اينکونه مسائل توسط عوامل بر جسته شده و به صحنه 
عيت انتفاضه و خواست ملت عرب همين نزديکترين درک به واق. مبارزه ظاهر و مطرح گردد
با اين عمق نگريستن به مسائل منطقه طبعا راه دشوار و سختی . درک و ضرورت آن می باشد

 –که مشتمل بر وقايع جامعه و بافت اجتماعی و ساختاری آن می باشد که با تحول فرهنگی 
ربنائی و اهداف آنان سياسی و تغيير ذهنيت و برداشت های کنونی نسبت به مسائل و عوامل زي

در پس اختالفات و بهره گرفتن از آنها در جهت تسلط خويش بر منطقه و منحرف شدن انتفاضه 
تحت هيچ شرايطی زندانيان سياسی را از ياد نبرده و از .و مسير آن و اهداف پيش روی می باشد

 نيروهائی که سرنوشت آنان آگاه باشيم و در راه آزادی و بهبود وضعيت شان تالش نمائيم و
بنوعی در ارتباط با انتفاضه دستگير و وضعيتی مشابه ديگر زندانيان سياسی داشته از هيچ 

اعزام . کوششی دريغ نورزيم و در راه استمرار و حفظ انتفاضه تالشمان را دو چندان بنمائيم
ی به گروه و اکيپ تحقيقاتی و اطالعات طهران و هيئت هائی از سوی ولی فقيه و رئيس جمهور

منطقه و بررسی کم و کيف قضايا و در عمل آنها قادر خواهند بود از تنش های موجود و از 
عمل کردها و اهداف و سياست و . گسترش انتفاضه و عواقب و نتايج حاصله از آن بکاهند

 مجلس خبرگان – شورای نگهبان – شورای مصلحت نظام –استراتژی جمهوری اسالمی 
يت فقيه عوامل تاثير پذير و تصميم گيرنده خط مشی و اتخاذ روش و  وال– ولی فقيه –رهبری 

سياست های در بر گيرنده مصالح و منافع و اهداف تئوکراتيسم های حاکم است و در برابر چنين 
پروسه انتفاضه است که در حال حاضر در منطقه جريان دارد و بيان , مجموعه و ترکيب آنها

چنين انتخابی قابليت انعطاف . بارزه و راهها و شيوه های آنستکننده و معرف شکلی از اشکال م
و حفظ )  سياسی منطقه –اشغالگران نظامی ( و قدرت مانور و تاکتيک را در برابر نيروی مقابل 

حفظ و استحکام زير ساخت و تثبيت دست آوردهای انتفاضه و عبور از مرحله کنونی با هدف 
و يک پارچگی طيف سياسی و مستقل و نيروی شرکت تالش و کوشش در جهت وحدت های آن و

 پرچم واحد و هدف مشترک ورود به مرحله نوين با برنامه ريزی –کننده با هدف شعار واحد 
منسجم و دقيق و رهنمودی که متکی بر تئوری و راه کارهای واقع بينانه و بافت اجتماعی و 

  .ليه طبقات اجتماعی باشدساختاری منطقه هم خوانی و قابل درک و در بر گيرنده ک
 مقننه باتفاق – مجريه – سران سه قوه قضائيه –خبرگزاری جمهوری اسالمی در ايام انتفاضه 

آيت اهللا هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد وقايع و رويدادهای پيش 
 –مبارزه با فساد آمده با ولی فقيه جمهوری اسالمی ديدار کردند و در پايان نشست اعالم شد 

 فقر از اهم مسائل روز جامعه بشمار می رود و تاکيد رهبر بر رفع چنين مواردی در –تبعيض 
شرايط کنونی کشور می باشد و اوضاع منطقه را زنگ خطر و هشداری بر وضعيت کنونی آن و 

الح انعکاس وقايع و رويدادهای انتفاضه در بيت رهبری و مراجع ذی ص. کشور عنوان می کند
 –حکومتی در نظام جمهوری اسالمی استناد کرد و نشان از عمق انتفاضه و اهميت سياسی 

  .جغرافيائی آن می باشد
منطقه ما در حال شکل گيری مراحل تکوين و تکامل و تنظيم صفوف و وحدت عمل سياسی و 

کننده تاکيد بر اين موارد عامل اساسی و تعيين . خواست و هدف مشترک را دنبال می نمايد
 ولی فقيه را در پی داشته –انتفاضه است که عکس العمل و واکنش رهبر جمهوری اسالمی 

 فساد از سوی ولی فقيه در جمع مسئولين کشور در – فقر –اعتراف به سه محور تبعيض . است
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بحبوحه انتفاضه گامی به جلو نيست؟ ولی فقيه در زمان صدارت آيت اهللا هاشمی رفسنجانی و 
اعترافات . اری نيشکر و غصب زمينهای کشاورزان عرب سخن به ميان نياوردندطرح استعم

 مقننه زير فشار و تحت تاثير انتفاضه – مجريه –ولی فقيه و واليت فقيه و ارکان سه قوه قضائيه 
ملت عرب است نه انعکاس واقعيت های طهران که آنان را بنوعی مجبور به اعتراف در محکمه 

و از ديگر برکات و ثمرات انتفاضه بررسی و پيگيری چنين مسائلی را می انتفاضه نموده است 
 حجم جغرافيائی انتفاضه تجزيه و تحليل نمود و نبايد بسادگی از کنار –بايست به تناسب ظرفيت 

و ) انتفاضه محمره و انتفاضه کنونی ست ( آنها گذشت هر کدام حامل درسهای گذشته و حال 
جامعه در حال شکل گيری و تکامل است و . را پی ريزی می نمايداستراتژی آينده ملت عرب 

 اقتصادی و انسجام و تمرکز و برنامه ريزی تسلط بر – فرهنگی – مالی –تقسيم وظائف سياسی 
امور و عبور از مرحله ای به مرحله ديگر و تغيير و تحول انتفاضه تابع عوامل مطرح شده 

 پيش رو و شرايط موجود به موقعيت انتفاضه بستگی دسترسی به اهداف جديد در تحوالت. است
طبيعی بر . دارد امری طبيعی و خارج از قاعده عرف سياست و فرهنگ حاکم بر آن نيست

 فرهنگی و سيستم و نظام حاکم بر آن –شمردن قاعده ای بدليل ويژگيها و خصلت های اجتماعی 
عدم استيالء طيف سياسی و عناصر که از بافت اجتماعی و ساختار فکری آن نشأت می گيرد و 

حزبی و سازمانی و جبهه و تعزير رساله خويش بدليل پيشرو و پيشآهنگ تئوريک تحوالت و نه 
تعبيری که ملت عرب با حرکت خود بخودی و خود جوش انتفاضه ( رهبريت آن در ايام انتفاضه 

تعيين کننده و سرنوشت طيف سياسی خارج از کشور بی تاثير نبوده ولی عامل ) را شکل بخشيد 
اين انتفاضه بود که با شکستن حصارها و حلقه تنگ شرايط حاکم بر منطقه فائق آمده , ساز نبوده

و طيف های سياسی را بسوی خود کشاند و با پذيرش واقعيت های موجود جامعه همسو و همگام 
 ولی فقيه و -سالمیبا انتفاضه هم صدا گشته و بر عليه رژيم آپارتايدی و توتاليتر جمهوری ا

  . واليت بپا خواستند
در اين مقطع نقش و جايگاه طيف سياسی خارج به لحاظ دارا بودن ويژگيهای تشکل و انسجام و 
سازمان دهی و برخورداری از فضای آزاد و فارغ از هر گونه حصاری با انعکاس وقايع و 

نقش و رسالت خويش و کسب و با ايفای , رويدادهای منطقه و جنايات تئوکراتيسم های حاکم
تجارب و درس های گرانبهای انتفاضه و تمرکز و تطبيق آنها بر تئوری و ديدگاههای خويش و 

 –تاثير تحوالت سلبی و ايجابی اقليمی منطقه بر انتفاضه با توجه به تعلقات تاريخی و فرهنگی 
عوامل فوق بنوعی نقش  اجتماعی وابستگی هائی بهمراه داشته و دارد که تاثير پذيری –سياسی 

تنها وجه تمايز جغرافيا و حکومت . و عامل تعيين کننده ای در سرنوشت و آينده آن ايفا می نمايد
های حاکم می باشد و سنت های ديرينه و اعتقادات ايدئولوژيکی جايگاهی در برابر ويژگيهای 

  . فوق نخواهد داشت
ين مراحلی که حق تعيين سرنوشت ملت عرب هيچگاه وتحت هيچ شرايطی بدون عبور از چن

دست از انتفاضه و عقب نشينی ننموده و در چارچوب پروسه کنونی که از عمق جامعه و , ست
ولی فقيه هرگز انتفاضه را بر زبان نخواهد آورد . نياز و درک و ضرورت آن بشمار می رود

. ند آنرا کتمان نمايدولی به شکل ديگری به وجود پتانسيل انتفاضه اعتراف می نمايد و نمی توا
چرا که از عميق شدن چنين تحوالتی در سرزمين های دور دست با مليت و فرهنگ و ويژگيهای 

 فساد که سوژه هر انسانی ست در – فقر –خاص در هراس است نه اعتراف به موارد تبعيض 
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ضاع را به طرح چنين اصولی از جانب ولی فقيه از قافله زمان پيشی گرفته و تسلط بر او. منطقه
اثبات برساند عمق فاجعه منطقه قابل تعمق است که ولی فقيه را به گفتن و افشای وضعيت 

انتفاضه به درون طهران و به خانه های مسئولين کشور  .ناک واداشته نه شکل و ظاهر آنهاهول
منی  تبعيض ارکان انتفاضه بوده و اعتراف ض– فساد –سه اصل فقر . راه يافته و نفوذ کرده است

 اساتيد دانشگاههای کشور به مناسبت انتخابات -ولی فقيه در بيت رهبری در جمع حضار مسئول
نهمين دوره رياست جمهوری برای بار دوم سه اصل را مطرح و بر رفع و رسيدگی به آنها تاکيد 

گوئی اين سه اصل در خالل ايام انتفاضه در جامعه ظهور کرده و نه محصول سياست . می نمايند
فشار از پائين و انعکاس آن در باال خواست ملت . ا و اهداف استعماری ساليان بيشماری سته

ريشه های تغيير و تحول در هر جامعه ای و ملتی همين , عرب و نشان از موفقيت انتفاضه ست
چرا که انتفاضه ثمر بخش و عميق و دارای ساختاری سياسی حاکم بر جامعه و واقعيات . هاست

يده مسائلی که از انتفاضه محمره به اين سوی هرگز در چنين ابعاد و حجمی مطرح آنر يدک کش
 سياسی و رژيم آپارتايدی جمهوری –نگرديده و انعکاس آن در حاکميت اشغالگران نظامی 

موفقيت انتفاضه يعنی اعتراف به ارکان انتفاضه و در ايام آن . اسالمی قابل قياس با گذشته نيست
به هر عنوان و لقبی که .  اعتراف به هرشکل و شمايل آن مطرح و مهم است.مهم و حياتی است

 القابی که نثار انتفاضه نمودند اعتراف به انتفاضه و – حوادث – طغيان – شورش –به او بدهند 
  .پيش زمينه های شکل پذيری آن با هر تعريف و وجه تسميه قابل تعمق است

اين واقعيات چشم پوشی می نمودند و در بسياری در سالهای گذشته از بيان صريح و آشکار 
موارد تنها استناد به خنثی سازی خواست ها و کاستی های جامعه اکتفا می نمودند بدليل اينکه 

  . نيروی دافعه و اهرم فشار در پشت سر آن نبوده و اکنون شرايط به گونه ديگری ست
( لين مورد خطاب قرار می گيرند ملت عرب با واژه ها و تعريف های گوناگونی از سوی مسئو

دقيقا چنين عمل کردهائی ) خالقان و رکن اساسی انقالب و حاميان ميهن در جنگ هشت ساله 
شرايطی که هم اينک و , بيشتر جنبه عالمت استفهام را در بر داشته تا گويای حقايق و اهداف آن

قه بسوی ملت عرب و شرايط در مقطع کنونی در آن بسر می بريم تغيير تناسب وزنه سياسی منط
مبارزه ( همان گونه که کالبد شکافی جامعه و محور اساسی . عينی آنرا بهمراه داشته است

را بهمراه آورده و بهره گيری از امکانات موجود مردم در خدمت واقعيات جامعه ) مسالمت آميز 
ورد قاطع و مطرح رهبران جمهوری اسالمی با برخ. و بر عليه مخالفان انتفاضه بکار گيريم

نمودن حيات و مصالح و منافع کشور در مخاطره است و با نيروی عظيمی در منطقه مستقر می 
 سياسی منطقه قد علم نمايند و انتفاضه –باشند و با کليه توان و نيرو در برابر پديده های اجتماعی 

د و برعليه دسايس در چنين شرايطی می بايست مردم را منسجم و متشکل نمو. را سرکوب نمايند
 ولی فقيه و واليت فقيه صفوف مان را فشرده نموده تا با نيروی قوی در -دولت جمهوری اسالمی
  . برابر آنان مقاومت نمائيم

چه کسانی از چه چيزی حمايت می کنند؟ و طرفداران چه کسانی هستند؟ و عمل کردشان چيست؟ 
  .ه عملکردشان سئوال برانگيز استاين فاکت های سنجشی و قياس در برابر افرادی ست ک

بايد در مناسبت ها و تجمع ها آنها را مرور . نگذاريم وقايع و رويدادها از حافظه ها محو گردد
.  سياسی ملت عرب اذهان را زنده نگاه داريم–کرد و در جهت آگاهی و تقويت حافظه تاريخی 

آنچه که امروز دولت ايران در . يمريشه های رويدادها را درياب. بدنبال عمق قضايا بايد برويم
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سابقه . سابقه ای ديرينه به قدمت تاريخ. سابقه دارد. ريشه دارد, منطقه بر سر ملتمان می آورند
ضربات بيشماری بر پيکر ملت و جسم . ای که هشت دهه از عمر خويش را سپری نموده است

 حاکميت مردمانش را بر جغرافيائيش متحمل گرديده بهترين فرزندان خويش را نثار هويت و
ريشه آن در انتفاضه محمره ست بايد به گذشته ها . سرنوشت خويش تقديم و سيادت بر آن نمود

آنچه امروز جريان و مستمر است ريشه هايش . تاريخ را مرور کرد. کاوش کرد. نگريست
  .مربوط به گذشته است که چنين استوار و محکم پا برجاست

اراده و آگاهی ملت عرب حاضر در صحنه سياسی . خ و دورانی استانتفاضه طليعه چنين تاري
  .ست که دولت جمهوری اسالمی در پی نابودی و در هم شکستن چنين اراده و آگاهی هستند

دولت جمهوری اسالمی ايران تالش می . فضای کنونی منطقه فضای عنف و خون ريزی نيست
وق بدهند تا بهره برداری های الزم را در کنند با خلق شرايطی منطقه را سوی عنف و خشونت س

استمرار چنين اعمالی بيان . جهت منافع و مصلح و تثبيت و استحکام موقعيت خويش بکار گيرند
انتفاضه هرگز بسوی خشونت , چه اهدافی ست؟ بايد بدنبال واقعيتها رفت و آنها را جستجو نمود

  .واقعيات ست, نگرائيده
ای که از سوی طهران و تئوکراتيسم های حاکم بر کشور که بوی تحميل نمودن خواست و اراده 

خون در مشامشان جاری ست مسئله ديگری ست و راهکار مناسب خويش را می طلبد که از 
توان و خواست انتفاضه و انتخاب شيوه قهر آميز مبارزه در شرايط کنونی هرگز به صالح و به 

و شيوه کنونی از حمايت و پشتيبانی داخلی و انتفاضه به شکل . منفعت ملت عرب نخواهد بود
خارجی برخوردار می باشد و در جهت اراده و خواست توتاليترهای جمهوری اسالمی و در 
رأس آنها ولی فقيه و واليت فقيه گام برنداشته و تسليم اراده و خواست آنان در جهت فروپاشی 

صف , برابر نيروی مقابل خويشصف آرائی نيروهای انتفاضه در . نخواهيم شد, انتفاضه ست
آنچه . آرائی و آرايش سياسی و نماد عينی جامعه کنونی ست نه آرايش نظامی و جنگ پارتيزانی

 اجتماعی ست نه ميدان جنگ و خاک ريز دولت –که در منطقه می گذرد در صحنه سياسی 
 و در پی نظامی ايران و رهبران جمهوری اسالمی بدنبال چه هستند؟ آنان بر بستر باروت نشسته

ما با استناد و درک اوضاع و شرايط منطقه خواست ها و تحوالت را دنبال . نمودن منطقه هستند
می کنيم و مصرانه در پی تحقق آنها هستيم و همه توان و نيرو و امکانات خويش را در جهت 

معه و مسالمت آميز نمودن انتفاضه به خدمت خواهيم گرفت و بدون شک ارزيابی و شناخت جا
 –انتفاضه ملت عرب در جهت سقوط مشروعيت اشغالگران نظامی . کشش آنرا ارزيابی می کنيم

اگر انتفاضه به اخماد گرائيده و ضعيف و . سياسی و از سوی ديگر سيادت خويش بر منطقه ست
ناتوان شده و اگر محاکمات فرمايشی و اعدام های کور به فروپاشی انتفاضه منجر گرديده ديگر 

در صورتيکه اين فشار انتفاضه و تعميق آن ولی فقيه و . زی به ايجاد جو خوف و رعب نيستنيا
اين نشان دهنده قدرت . واليت فقيه و قوه قضائيه را مجبور به اتخاذ چنين اعمالی نموده است

بلکه نشانه ضعف و ترس و وحشت شان از . دولت جمهوری اسالمی ايران در منطقه نيست
 می باشد و به دنبال آن بی قانونی که امروزه به يکی از دالئل بزرگ بحران انتفاضه ملت عرب

همه جانبه در جامعه تبديل شده است و تحميل بی قانونی و قانون گريزی در جامعه توسط 
جمهوری اسالمی و عواقب و عوارض اين بی قانونی امروزه در جامعه ما واضح و آشکار می 

جامعه ای که قانون نداشته باشد زورگوئی و ناهنجاری اجتماعی . باشد و نيازی به تماضی نيست
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حيثيت . بيداد می کند و اداره چنين جوامعی با زورگوئی و بی قانونی هرگز امکان پذير نيست
اگر قوه قضائيه عادالنه و قضائی عمل نمايد و . جمهوری اسالمی به قوه قضائيه آن می باشد

می تواند , اويه و ديدگاه قضائی و نه جناحی بررسی شودرسيدگی به پرونده ها و مسائل از ز
يعنی همه انسانها از هر مليت و . زمينه ای برای تحقق عدالت اجتماعی و تحقق قوانين آن باشد

هيچ عاملی نمی تواند . نژادی در برابر قانون يکسان و از حقوق برابر برخوردار می باشند
ادامه چنين .  و پروسه رو به رشد آنرا سد نمايدمانعی در برابر تحوالت اجتماعی و سياسی

 سياسی رسيده نمی توان با تصويب –روندی در جامعه ای که به سطحی از تکامل اجتماعی 
بررسی و تحليل رويدادها و وقايع . چنين قوانينی مانع تحوالت و هدف و خواست انتفاضه گرديد
همه چيز .  مراحل پيش روی می باشدبه شکل واقعی و عينی آن راه گشای تحوالت و استمرار

تحت تاثير برخوردها و صحنه هائی شد و مطبوعات از بيم خبر انتشار چنين برخوردها و متهم 
در روزهای . شدن به تشنج آفرينی به خود سانسوری وقايع و رويدادها تن داده و بسنده نمودند

 –نتفاضه و ديدگاههای سياسی ا! بعد تنها به اخبار کوتاهی در باره برخوردها قناعت کردند
اجتماعی جامعه بر آگاهی عمومی افزون گشته که در حاشيه برخوردها و وقايع قرار گرفتند و 
اين در شرايطی ست که انتفاضه از حمايت مردمی برخوردار می باشد و دشمنان انتفاضه ملت 

ارده روزه انتفاضه وقايع و رويدادهای چه)  ولی فقيه و واليت فقيه–جمهوری اسالمی ( عرب 
را لحظه به لحظه دنبال می نمودند با هر حيله و توطئه ای سعی در پراکنده نمودن و سرکوب 

شرايط کنونی . انتفاضه به طرق گوناگون نمودند ولی هرگز نه موفق شدند و نه موفق خواهند شد
دم کنونی و را به دوران انتفاضه محمره بر گردانند و نه حاضرند درک دقيق و عينی از مر
با در نظر . شرائط پيش آمده انتفاضه را درک نمايند و بر طبل بيست و پنج ساله گذشته می زنند

داشتن شرايط حاکم بر منطقه بعنوان يک واقعيت هر حرکت سياسی که به انتفاضه برای گذار از 
.  داشتمرحله مسالمت آميز کمک کند حرکتی مثبت و پشتوانه حمايت مردمی را بهمراه خواهد

مرحله گذار مسالمت آميز انتفاضه دارای اهميت حياتی . انتفاضه به معنای محتوی و ريشه است
خروج از اين دايره با توجه به ظرفيت های کنونی و عينی جامعه خواست و اهداف دشمنان . ست

با توجه به شناخت شرايط عينی حاکم بر جامعه عبور . ملت عرب را جامه عمل خواهد پوشاند
در ( سالمت آميز انتفاضه از روند کنونی تحوالت و حفظ و تثبيت دست آوردهای آن درک جديد م

و صحيح و دقيق از شرايط موجود و حاکم بر جامعه بدست آورده ايم و اهداف ) مقطع کنونی 
طيف سياسی بر پشتوانه حمايت . دشمنان انتفاضه را خنثی و توطئه های آنان را برمال ء سازيم

واست آنان مسير طبيعی را سير می نمايد و توازن و قياس نيروها بر اساس درک و ملت و خ
شناخت و جمع بندی طيف سياسی ست که با ارائه تحليل عينی و جامع منابع تحقيقات و شناخت و 

 بنگاه معامالت – راننده تاکسی – بيکار – دکان دار – خيابان –اطالعات خويش را از کوچه 
 شرکت نفت و – اداره کار – برنامه و بودجه – مسکن و شهرسازی –اورزی  اداره کش–امالک 

 - و ضعيت حقوقی و شرايط کار در مزارع نيشکر– بررسی جرايد منطقه – ثبت احوال –گاز 
 مديران – روستاها – حاشيه شهرها – خصوصی – شرکت های دولتی –کارخانجات توليدی 

 – طالب حوزه ها – مراسم سوگواری –ح و عروسی  مراسم افرا– اساتيد دانشگاهها –مدارس 
 اطالعاتی و شناخت مفيد و مختصر جامعه را کسب –دانشجويان آرشيو عظيمی از منابع فکری 
با نبض . با زخمها و کاستيهای جامعه آشنا شده ايم. نموده ايم و با روحيات آنان آشنا شده ايم
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شرايط عينی و ذهنی انتفاضه , ی انتفاضه می ناميماينست آنچه زيربنا و روبنا. جامعه آشنا شده يم
شرايط و روندی . اين خميرمايه و جوهره انتفاضه ست. تحوالت کمی و کيفی انتفاضه ست. ست

علی رغم خواست و بر خالف ميل , که مانع ماجراجوئی نيروهای سرکوبگر ولی فقيه گردد
  .باطنی و درنده خوئی آنان است

آن و پيآمدهايش ) مثبت ( می را پشت سر گذاشته است و آثار ايجابی انتفاضه راه دشوار و عظي
درس های آموزنده . قابل تعمق و بازنگری آنچه که گذشت و آنچه در حال وقوع و پيوستن است
 وطن و – سرزمين –ای که دور از هرگونه واژه نگاری و پسوندهای ايدئولوژيکی شعار هويت 

استقالل قوه . ل بندی آنها را تحقق و جامه عمل بپوشانيمبه دور از هرگونه معادالت و فرمو
قضائيه يعنی قوه قضائيه متاثر از عوامل بيرونی نگردد و قاضی نبايد تحت تاثير فشار بيرون 

انتفاضه و استمرار . در صورتيکه تئوکراتيسم حاکم بر جامعه نفی چنين ادعائی است. قرار بگيرد
. حاکميت روحانيت و متوليان مذهب می باشد= وکراتيسم تئ. آن هدف نهائی را تعين می کند

  .حکومت از نوع فقهی و يا حکومت فقها می گويند
هشت دهه اخير با بکارگيری استراتژی جايگزينی نيروی انسانی و اقتصادی منطقه به موجب 

اف سياست ها و اهد,  اشکال و انواع مختلف آن–استفاده وسيع از سياست های حمايتی در ابعاد 
دولت جمهوری اسالمی ايران و نقش بالفعل و تعيين کننده آنها از سوی نيروی مهاجر و ادارات 
مربوطه در منطقه که نمايندگان و مجريان تام االختيار دولت جمهوری اسالمی و حافظ منافع و 

خلق , دولت ايران در طی هشت دهه از گذشته بشمار می روند) استراتژی ( اهداف دراز مدت 
ايط خاص حاکم بر منطقه و اجرای سياست ها و عمل کردهای خالف عرف و قوانين بين شر

 – صنعتی –المللی و گسيل نمودن نيروی بيشماری به منطقه و جذب آنان در مراکز توليدی 
اداری و مراکز تصميم گيری سياسی و اقتصادی منطقه در راستای استراتژی ديموگرافی و در 

رو و همگرائی با نيروی بومی منطقه و در بخش کشاورزی طرح جهت استراتژی توازن ني
 – انحراف مسير آب رودخانه کارون از سر شاخه ها يا سرچشمه های آن –استعماری نيشکر 

 توسعه و – صنعتی ايران گويای آنست که در راستای رشد –تحليل روند سياست های اقتصادی 
نيروی کارشناس و آموزش ديده به منطقه مد نظر بهبود اوضاع زيربنای منطقه می باشد و اعزام 

مديرکل کار و . می باشد% 25می باشد در شرايطی است که ميزان بيکاری در منطقه باالی 
 درصد است و منطقه با وضع فعلی 10.4امور اجتماعی منطقه ميانگين نرخ بيکاری در کشور 

 مسعود حاجی –ور اجتماعی مديرکل اداره کار و ام. ( بيشتر از ميانگين کشوری است% 8
   ).818 شماره – 2 صفحه – 1384, 2, 22 پنجشنبه – روزنامه صبح همسايه ها –چهارلنگی 

 اقتصادی بر منطقه و جايگزينی –ملی کردن ساختارها و دستيابی به قدرت و حاکميت سياسی 
مبتنی بر کارگران و پرسنل اداری بومی بجای نيروی مهاجر و فروپاشی ساختارهای قديم که 

تعلقات و تعهدات و مجری اهداف و استراتژی رژيم آپارتايدی و تئوکراتيسم حاکم بر منطقه 
  .است

 –از سوی ديگر تحقق عدالت اجتماعی و آموزش و نهادها و ساختارهای سرنوشت ساز سياسی 
 فرهنگی بر اساس عرف بين المللی خواهد بود نه در حوزه تعريف و قانون مندی –اقتصادی 

و نهادها و سيستم های نظامی ) منطقه ( ولت ايران و نفوذ آن و تاثير گذاری و تسلط بر جامعه د
 فرهنگی بر کل منطقه و تاثيری منفی – اقتصادی – سياسی –که پيامدی جز ناهنجاری اجتماعی 
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( را بهمراه خواهد داشت و با تاسيس نهادهای مورد نياز خويش و حفظ وضعيت موجود 
در شرايط متزلزل و بحرانی خويش به تقويت و افزايش قدرت آنها مبادرت  ) پوزيتيويستی

نهادهائی که دولت با استحکام پايه های آنها روند طبيعی خويش را در شرايط کنونی بر . ورزيد
مبنای آنها و بر اساس تغيير و تحول اوضاع و شرايط منطقه پايه ريزی نموده است نهاد 

 نهاد فرهنگی شرايط و اوضاع رژيم آپارتايد و – نهاد سياسی – نهاد اجتماعی –اقتصادی 
اشغالگر و تئوکراتيسم های حاکم بر منطقه که بطور ريشه ای و بنيادين متفاوت با شرايط طبيعی 
و تاريخی است و مبتنی بر نيروی نظامی و ابزار سرکوب و عوامل بازدارنده و هر گونه تغيير 

معضل بيکاری پديده شوم .  سياسی می باشد–غالگران نظامی و تحول ريشه ای منطقه توسط اش
جوامع بشری امروزه ست بندرت می توان کشوری را يافت که از پديده کنونی مصون و در امان 

وجه تمايز اينگونه پديده ها معضل کنونی جوامع صنعتی و پيشرفته بودن . و از آن بی بهره نباشد
ب پائين تر از ديگر جوامع است و راهکار سياست های آنهاست و ميزان در صد بيکاری بمرات

. اصولی در جهت رفع و حل معضل بيکاری بکار بسته اند و به نتايج مثمر ثمری نائل شده اند
توليد ناخالص . بررسی وضعيت ساختار اقتصادی ايران در رديف کشورهای جهان سومی ست

ت و استهالک و فرسوده شدن صنايع ملی پائين و اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت و اف
 ضعف مديريت – عدم دسترسی به تکنولوژی مدرن و پيشرفته –مادر و سنگين و صنايع جانبی 

بررسی .  خروج سرمايه های هنگفت- فرار مغزها به خارج کشور– بازرگانی –اقتصادی 
الت مختصر و زود گذر دليل بر اصالح و جستجوی راه حل مناسب و بر طرف کننده معض

متاثر و در بر گيرنده عوامل فوق بدليل پيوندهای , بلکه بخشی از سرنوشت منطقه, کنونی نيست
. اقتصادی و متکی به نفت منطقه می باشد و تاثير منفی سياست های اقتصادی ناکار آمد است

بدليل صنعتی بودن و ويژگيهای نادر اقتصادی و فرصت های شغلی بيشماری که می تواند بر 
ننده معضل کنونی جامعه باشد اهداف ديدگاهها و برداشت های رانت خواران جمهوری طرف ک

بيکاری بخش مهمی از . اسالمی در راستای عملی نمودن استراتژی خويش در منطقه ست
بخش قابل توجه و اعظم بيکاری در منطقه . استراتژی تئوکراتيسم های حاکم بشمار می رود

. و مهاجرين از شرايط مناسب و قابل قبولی برخوردارند ) بومی( دامنگير مردم منطقه ست 
روزنامه همسايه : دکتر سيد احمد موسوی نماينده منطقه در هفتمين دوره مجلس شورای اسالمی

بيشتر نيروهائی که اکنون . 818 شماره – سال سوم - 5 صفحه – 1384, 2, 22 پنجشنبه –ها 
ومی هستند و کسی که زمينش را به زور گرفته توسط کشت و صنعت نيشکر جذب شده اند غير ب
معضالت کنونی منطقه به عقيده من شايد تعدد . اند حداقل انتظار دارد کاری برايش انجام دهيد

در حضور وزير کشور موسوی . قوميت های موجود در استان خوزستان يکی از علل باشد
  .مجلس شورای اسالمی) ن دوره هفتمي( ناصر سودانی نماينده مردم منطقه در پارلمان , الری
 ورود بيشترين پسآبها و – فقدان آب آشاميدنی سالم – تبعيض – بيکاری – محروميت –فقر 

مواجه شدن کشاورزان با کم آبی و خشک سالی با وجود = فاضالبها به رودخانه های استان 
 –ستائی  فقدان زير ساخت های مناسب و جاده های رو–بيشترين سدهای کشور در منطقه 

 - مهارت های فنی – فقدان آموزش مناسب – افزايش ميزان تحصيل کرده –مهاجرت نخبگان 
 نبود مديريت دانش محور – حضور کمتر کارگران بومی در اجرای طرحهای استانی –صنعتی 

  .و کارآمد در خوزستان
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  .818 شماره 1384, 2, 22 پنجشنبه – 2 صفحه –روزنامه صبح همسايه ها 
هياتی از سوی کمسيون امنيت ملی و : م علی حداد عادل رئيس مجلس شورای اسالمیدکتر غال

 نماينده مجلس و 188امضای . سياست خارجی و هياتی از سوی دولت به منطقه اعزام شده است
.  هيات دولت– 2.  هيات مجلس شورای اسالمی– 1, رئيس جمهور و اعزام هيات ويژه به منطقه

برگزاری يک راهپيمائی بزرگ در منطقه : ی عالی امنيت ملیحسن روحانی دبير شورا
 .ضروری است

  
   اقتصادی–معضل سياسی 

 اجتماعی که در حال حاضر و در شرايط کنونی دولت ايران در منطقه با آن –بحران سياسی 
بحرانی . بحرانی ست که ريشه های آن را در پديده های فوق جستجو نمود, دست به گريبان است

 سياسی منطقه مکمل اين –ز سوئی با نفی هويت ملت عرب و از سوی ديگر با اشغال نظلمی که ا
انتفاضه . دو قطب متضاد و استراتژی تئوکراتيسم های حاکم بر منطقه را به اثبات می رساند

چنانچه فرصت رفع حصار طيف سياسی و ايجاد جبهه ای برای حضور منسجم و در بر گيرنده 
, نه سياسی به منظور بهره گيری از آن و مقابله با توطئه ها و ترفندهای آنانکليه جوانب در صح

فرصت و شرايط  عينی مناسبی ست که از طريق عبور مسالمت آميز آن و با اين مضمون و 
  .هدف است که انتفاضه به يک ضرورت تاريخی برای عبور از اين مرحله تبديل گشته است
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است خويش که نتيجه شرايط عينی و ضرورت اوضاع منطقه ست انتفاضه با تحميل هدف و خو
ايجاد تغييرات اساسی در ساختار حاکم بر منطقه و گام به گام آن نشان از عمق و گسترش و 
توسعه سياسی انتفاضه ست که مروج گسترش هدف و خواست ملت عرب در برابر اهداف شوم 

 – فرهنگی – اجتماعی –ن های سياسی پايه ريزی بحرا. و استراتژی کهنه دولت ايران است
اقتصادی نتيجه ساختاری ست که حاصل هشت دهه و حضور بالمنازعه طيف سياسی در منطقه 

که با افشای ماهيت و عملکردهای تئوکراتيسم های حاکم و تمسک آنان به باورهای دينی و . است
  .سنت های حاکم بر آن حاصل چنين محصولی ست

جامعه بحری . ر به تحوالت درونی و رشد فکری و آگاهی مردم گرديدکالم و فرهنگ جديد منج
از علم و ناگفته های بيشماری ست که طی دهه های گذشته فرصت خانه تکانی اوضاع رقت بار 

, چهره غبار آلود زمان را از چهره ها کنار زده. خويش را تا به امروز و اين چنين نداشته است
ولی فقيه کيست؟ واليت فقيه چيست؟ چه . فاظ جديد آشنا می گرددبا ال, لباس نوينی بر تن کرده

 سياسی منطقه تعبير –صيغه ايست که اين دو را از يکديگر تفکيک نموده؟ اشغالگران نظامی 
. همگی مقدمه توسعه سياسی و محصول انتفاضه و شرايط عينی جامعه ست. جديدی در انتفاضه

ر وقايع و رويداد های منطقه در پارلمان توسط  انعکاس اخبا–بررسی جرايد محلی منطقه 
 تحليل ريشه ای – جرايد کشورهای خليج و بررسی و پيگيری تحوالت منطقه –نمايندگان منطقه 

انتفاضه و مقاومت زبان زد عام و خاص گشته هدف . و عميق عوامل رئيسی منطقه پرداخته اند
.  کار مطرح نمی باشد– آب –نان شعار .  خواست و شعار ريشه در تاريخ چنين ملتی ست–

شناخت سيگنال . شعار اشغالگر نظامی سياسی منطقه ست.  سرزمين است– هويت –شعار وطن 
 اپوزيسيون همه در صف واحد بر عليه او – راديو تلويزيون –جرايد . های جامعه است

جرايد داخل و . شعار می دهند. مقاله می نويسند. صفوفشان را تنظيم نموده و آرايش داده اند
رسانه های گروهی رژيم آپارتايدی و توتاليتر جمهوری اسالمی و حمايت همه جانيه توطئه ها و 
برچسب ها را در کنار يکديگر رديف نموده تا زمينه ی سرکوب دهشتناک و حمام خون را 

  .سرعت ببخشند
و رشد آگاهی را همه چيز دچار تغيير و تحول . چنين محصولی پيامد توسعه سياسی انتفاضه ست

نظام نئوکولونيال و اشغالگر گام به گام و با انواع عوام فريبی ها سعی در . بهمراه خواهد داشت
برگرداندن اوضاع به سياق گذشته می باشند و سعی در پايان بخشيدن به اندک فضای آزادی 

 بار سرنوشت و عمده ترين دليل اين بحران فاجعه. سياسی و تغيير اضاع و تسلط بر آن می باشند
 روند -آينده ملت عرب و منطقه ست و در گرو و بستگی تام به پروسه و روند طبيعی انتفاضه

دولت جمهوری اسالمی با حفظ قدرت و سلطه نظامی بر . مسالمت آميز و استمرار آن می باشد
همه . ندمنطقه را حفظ نموده و رژيم آپارتايد و توتاليتر خويش را بر جامعه ادامه و گسترش ده

مقاومتی که در برابر توسعه سياسی و انتفاضه و تحوالت آن می شود ناشی از همين خواست 
تحت شعار و در پوشش توطئه بر عليه اسالم و فروپاشی . ولی فقيه و اراده واليت فقيه می باشد

, نولی فقيه هرگز از استراتژی دولت ايرا. آن و برباد دهندگان کشور ايران عنوان می نمايند
استراتژی که برای تحقق آن هالل شوم . اهداف جمهوری اسالمی دم به سخن نمی آورد

 –استعماری حاکميت مذهب صفويه ولی فقيه و واليت فقيه به درون مرزهای سرزمين عراق 
هدف شرط . شکل آن هيچگونه تغييری در ماهيت اهداف نخواهد کرد.  لبنان است–سوريه 
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هيکل امپراطوری کنونی دولت ايران است با لعاب و . ی استاساسی و محوری اين استراتژ
مضمون سنت گرايانه و تقاليد دير پای ملت های پاينده به اسالم است برای رسيدن به چنين هدفی 

 ملت و جغرافيای –و تبديل آن به حاکميت مطلق و بالمنازع ولی فقيه و واليت فقيه بر سرزمين 
توسعه سياسی و جهت دار نمودن آن بسوی .  خواهد بودآنست که با شکل و شمايل هالل آن

افشای ماهيت و استراتژی و اهداف دولت ايران در منطقه بسياری از ناگفته ها را آشکار می 
انتفاضه بدون انسجام . ما را با چنين شناختی و صف آرائی های سياسی عينی تر می سازد. نمايد 

نخواهد داشت و سخن به بيهوده خواهد گرائيد و و هرم سياسی معنا و مفهومی در دراز مدت 
آسيب پذيری آن سهل و آسان می باشد و خطر سايه به سايه آن حيات سياسی انتفاضه را تهديد می 

  .کند
طيف سياسی بر اين امر حساس اشراف کامل دارند و واقفند و به شرايط توتاليتر حاکم بر منطقه 

کار مناسب و شيوه های آنرا با اسلوب خاص پيگيری می اکتفا و بسنده می نمايند و انتخاب راه
مرحله تقدم يا توسعه سياسی به مفهوم درک و شناخت ضرورت انسجام و تشکل خويش . نمايند

است که رفع عطش انتفاضه ست و سيراب نمودن نياز و کاست جامعه ست که تنها مانع تحقق 
به انحراف کشاندن سليقه سياسی و يا اهداف و تسلط اشغالگران نظامی سياسی منطقه و مانع 

 وطن و هويت در جهت پيش گيری و مانع تسلط –مصلحت سرزمين . جريانی خواهد گرديد
دشمنان ملت عرب در اين بحبوحه و مقطعی که ضرورت شناخت عينی نيروهای خودی ست و 

را ابراز دولت ايران از اين شناخت همه جانبه نا خشنودی خود . شناخت دقيق آرمان آنهاست
علی , نموده اند و بارها با ذکر نام حزب و جبهه در انگليس و دخالت آنان در پروسه انتفاضه

رغم ميل باطنی و مصالح ملی دولت ايران و بنا به خواست و اراده و فشار انتفاضه و مشروعيت 
ونی و واقعيت کن. مسئولين جمهوری اسالمی را وادار به اعتراف نموده, آن در ميان ملت عرب

امروزه ملت عرب تحقق حقانيت انتفاضه محمره ست که امروزه شاهد بثمر رساندن آن هستيم 
روند حاکم بر جامعه امتداد تاريخی انتفاضه و رشادت مردم محمره ست و انتفاضه ای که با پشت 
سرگذاشتن هشت دهه و شهدای بيشمار و گرانقدر که برای درک عميق و ضروری مقطع کنونی 

نظام نئوکولونيال و اشغالگر دولت . بر دشمنان انتفاضه مقاومت و به شهادت رسيدنددر برا
جمهوری اسالمی ايران با فروپاشی بورژوازی سنتی عرب در منطقه و تسلط نظامی  براين 

از ديد ملی آن و مصالح وطن خويش در , بخش در جهت عقيم ساختن قدرت و مانور سياسی
 –از و ستيز فرسايشی با دولت ايران و تقويت بنيه انتفاضه لحظه خاص تاريخی و سرنوشت س

سرکوب نمودن بخشی از فرآيند های اجتماعی طبقاتی جامعه توسط جمهوری اسالمی نه بمنظور 
تضاد آن با تحوالت انقالب و ديدگاههای آن بلکه طبقه ای که بنا به دالئل و شرايطی نقش خويش 

 می نمايد و وزنه ای در برابر معادالت مطرح و را در خدمت به وطن و ملت عرب ايفاء
دولت جمهوری اسالمی ايران با تمسک به قانون وارد معرکه شدند و موفقيت . محسوب گردد

چشمگيری نصيب آنان گردانيد جلوگيری از تسلط انتفاضه و حاکميت مردم بر صحنه سياسی 
 قوه قضائيه قرار دادند و از ضرورت تاخير ناپذير سرکوب نمودن آنرا در دستور اولويت های

همسو با يکديگر لوايح مربوط به بخشی ) دولت ( و قوه مقننه ) مجلس ( سوی ديگر قوه مجريه 
رهنمودها و عمل کردها و . از در آمد فروش حاصله از نفت را به منطقه اختصاص دهند

 اجتماعی و برداشت طيف سياسی از اوضاع و احوال منطقه متناسب با جامعه و شناخت بافت
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پتانسيل جامعه در جهت پذيرش و ظرفيت و منسجم نمودن ملت عرب و عدم آسيب پذيری به آن 
می باشد و با نگرش به عمق پديده ها و کليه جوانب امر را در نظر گرفته تا انسجام سياسی 
 منزهی را به دور از وابستگی های فکری تحقق نموده و تعريف دقيق و شفافی از توسعه سياسی

 اجتماعی منطقه و مسيری که انتفاضه دنبال می –تحوالت سياسی . انتفاضه به جامعه ارائه داد
موفقيت در انتخابات شوراها باعث تحول و پيروزی . مورد پذيرش و حمايت مردم می باشد, نمايد

 غارت و چپاول –خفقان و تحقير ,  سياسی–سياسی شگرفی که نتيجه هشت دهه اشغال نظامی 
اتخاذ چنين تعبيری بدليل حريص . لت عرب گرديد و پيروزی ملی ملت عرب لقب گرفتنصيب م

بودن قشر آگاه و متعهد و عناصر مسئول در سرنوشت و آينده منطقه و پيگيری و استمرار 
اوضاع و احوال آن و تهی ننمودن صحنه سياسی در برابر اهداف رژيم آپارتايدی جمهوری 

ی که حساسيت دو چندان دولت ايران به منطقه و تغيير و تحول و در چنين شرايط. اسالمی ست
آن بدليل تحوالت اقليمی منطقه و تاثير پذير بودن آنها بر منطقه می باشد نيروهای آگاه و مسئول 
با فائق آمدن بر چنين شرايط تحميلی و با کسب بيشترين آراء و کسب قدرت سياسی در شوراها 

 – اقتصادی – اجتماعی –ای کالن دولت ايران در نهادهای سياسی را با توجه به سرمايه گذاريه
بکارگيری تعبير فوق . فرهنگی و عدم کارآئی آنها در شرايط مورد نياز و حاد را به اثبات رساند

اگر چه . به دليل وسعت و حجم موفقيت در انتخابات شوراهاست) پيروزی ملی ملت عرب ( 
ود در چارچوب اختيارات تعيين شده و قانونی انجام شوراها دارای قدرت تصميم گيری محد

با تحليل ديگری می توان به موقعيت جامعه شناسی و روان شناسی هر دو پديده . وظيفه می نمايند
در پی اهداف ساليان و منزوی و به حاشيه راندن نيروی جوان و فعال جامعه و خلق جامعه ای 

 به قدمت هشت دهه و طرد و نفی توطئه ها و استراتژی کهنه ای, منفعل و نسلی منزوی ست
  .اهداف رژيم آپارتايدی و عدم پذيرش فرهنگ تحميلی و سياست های آنان است

تحوالت انتفاضه و مدت زمانی که از آن سپری گشته و آينده پيش روی آن گويای تغيير و 
های موجود عمده نيروئی که پذيرش تحمل واقعيت . و شگرفی است) ايجابی ( تحوالت مثبت 

نيروی جوان جامعه , جامعه را پذيرفت و در برابر آنها مقاومت نمود و بدنبال تغيير آنها شتافت
. جامعه را در بر می گيرد) جمعيت ( با انرژی سرشار و پتانسيل باال و بيشترين نفوس . ست

انرژی مهمترين خواست جامعه متوجه نسل جوان است که با ويژگيهای دوران کنونی نسل جوان 
 دنبال نمودن و پی گيری تغيير و تحوالت جوامع بشری و پيشرفت – قدرت تصميم گيری –

 تکنولوژی ارتباطات و آزادی های فردی و اجتماعی عصر نوين
 عصر انفجار علم و دانش و کشف پديده های نوين همگی در تکوين شخصيت و آمال اين نسل –

  .نهفته است
معه ای برآورده نمودن نيازهای واقعی و عدم واکنش منفی در شرط موفقيت نسل جوان در هر جا

بايد . برابر ناماليمات اجتماعی و تصميم گيری احساسی و لحظه ای را از نظرها دور داشت
بسياری از رويدادها و وقايعی که در منطقه . بدنبال عمق قضايا رفت و آنها را کاووش نمود

رور تاريخی تحوالت گذشته هر کدام دارای تجارب و م. بوقوع می پيوندد ريشه در گذشته دارد
درس های آموزنده بيشماری ست  ريشه در تاريخ و تحوالت سياسی اجتماعی و چهره های 

 تاريخی و جايگاه و نقش آنان در تحوالت –شخصيت سياسی . بيشمار سياسی و تاريخی است
 نام و ياد و حماسه سرائی های تاريخی هرگز از اذهان محو نخواهد گشت و نسل امروز جامعه با
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آنان تاريخ را مرور و بررسی کرده و بهره برداری های الزم را در جهت تحوالت جامعه بکار 
مرور , می بندد و با گذشت چندين دهه از حماسه سرائی ها و وقايع مهم تاريخی و حماسی آنان

راه و ( يده و آنان را زمان شامل حال شهدای گرانقدر و تاريخ ساز ملت عرب و منطقه نگرد
  .از ياد نبرده) روش 

مقابله و برخورد مسالمت آميز با اشغالگران نظامی سياسی در منطقه بمعنای ضعف انتفاضه در 
چنين درک و برداشتی از انتفاضه از عدم شناخت و درک . برخورد با عوامل حکومتی نيست

عبور و مقابله مسالمت آميز نشان از انتخاب . روحيات مردم و شيوه برخورد با مسائل منطقه ست
درک اوضاع و شرايط فعلی و شناخت عينی جامعه و روحيه ماجراجويانه رژيم توتاليتر 
جمهوری اسالمی و اهداف استعماری آنان در منطقه بر اساس تغيير ديموگرافی و آسيميله نمودن 

يت در برابر دشمن ملت عرب است که نياز و ضرورت انتخاب روش مسالمت آميز انتفاضه هو
را پذيرا گشته و بمثابه واقعيت روز جامعه در شرايط و مقطع کنونی و با توجه به شناخت دقيق و 
کامل و ارزيابی های عينی جامعه انتخاب چنين روشی را واقع بينانه و در شرايط کنونی 

منطقه تحوالت آينده در . ضروری می پندارد و در جهت منافع و مصالح ملت عرب می باشد
  .بسياری از واقعيات را پيش از گذشته در برابر ما قرار خواهد داد

هيچ ) احمدی نژاد ( و آمدن رئيس جمهور جديد ) پايان دوره رياست ( با تغيير رئيس جمهور 
استراتژی همان استراتژی .  سياسی جامعه ما تغيير نخواهد کرد–يک از پديده های اجتماعی 

ه لحاظ قابليت انعطاف پذيرش بر اساس شرايط و درک اوضاع بکار اين تاکتيک است که ب. ست
تحوالتی که اکنون در انتفاضه شکل گرفته روند رو به رشد ). از سوی طرفين ( گرفته می شود 

( ساختار کنونی انتفاضه .  فرهنگی جامعه می باشد–آگاهی سياسی و توسعه آن و شرايط سياسی 
متاثر از چنين تحوالتی است که ساختار کنونی آنرا ) ل در آن انتخاب شيوه مبارزه و عناصر دخي

تشکيل و حفظ و مقاوم در برابر پديده های اجتماعی می نمايد و به طبع آن شرايط مورد نظر 
تبعيض و غارت . انتفاضه هويت جامعه متاثر از عوامل فوق دچار تحوالت محسوسی خواهد شد

 اسالمی ايران بايد يافت و در جهت فروپاشی پديده منطقه را در ساختار سياسی دولت جمهوری
های فوق که بخشی از استراتژی حکومت کنونی ست گام برداشت و استمرار شيوه انتفاضه و 

اتخاذ هر پديده و روشی و ساختار . آگاه نمودن مردم بخشی از موفقيت استمرار انتفاضه ست
فع و مصالح آنان بوده و روشنگری و  اقتصادی بمثابه استراتژی طهران در جهت منا–سياسی 

افشای ماهيت و اهداف تئوکراتيسم های حاکم بر منطقه با آن به مبارزه برخاسته و در جهت 
پديده های فوق حاصل تفکر و انديشه توسعه طلبانه رژيم . فروپاشی آن گام بر خواهيم داشت

هت فروپاشی نظام اجتماعی  ولی فقيه و واليت فقيه است که در ج–آپارتايدی جمهوری اسالمی 
  .و ساختار کنونی ملت عرب اهداف خود را دنبال می نمايند

عکس العمل واکنشی دولت جمهوری اسالمی ايران در برابر انتفاضه ملت عرب ريشه هايش در 
بحران های ساختگی که محصول سياست های استعماری . اين واقعيت های تاريخی نهفته است

واقعيت های آشکاری که در راستای عمل کردها . سی در منطقه می باشد سيا–اشغالگران نظامی 
و استراتژی ديرينه آنان بشمار می رود و انتفاضه حاصل چنين محصولی ست و آنتی تز اعمال 

مصببان و عامالن بحران در منطقه را که . و اهداف و آمال دولت جمهوری اسالمی ايران ست
ار بسته اند ماهيت و جايگاه آنانرا افشاء و رسوا نمائيم که در در جهت اهداف و نيات پليد خود بک
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وحدت . را به قضاوت انتفاضه بسپاريم) ولی فقيه و واليت فقيه ( پس و نقاب دين پنهان گشته 
صفوف خويش را با خنثی نمودن توطئه های تئوکراتيسم های حاکم و اهداف آپارتايدی آنان 

 فرهنگی و – اقتصادی - اجتماعی  –ی و پيگيری عوامل سياسی با شناسائ. برمالء و نابود سازيم
سرمايه گذاری دولت ايران در اين موارد و در جهت اهداف خويش با بکارگيری و برخوردهای 
سياسی و فرهنگی بر عليه آنها مبارزه صفت و سختی در پيش گرفت مهمترين گام هائی که 

شته شود و در اين مسير و هدف مشترک است برداشته خواهد شد می بايست در اين مسير بردا
و پی به اهميت مسئله و اهميت يکايک تحوالت ) پروسه مبارزه ( که يکديگر را خواهيم يافت 

انتفاضه در جهت . کوچک بدست آمده و استمرار و رشد آنهاست که به هدف غائی خواهيم رسيد
خويش  سعه آن به جايگاه واقعینفی استبداد سياسی فرهنگی و در جهت رشد آگاهی سياسی و تو

که می بايست در طی هشت دهه نقش خود ) خالء تاريخی ( و غلبه بر عقب ماندگی های تاريخی 
  .را ايفاء نمايد

 سياسی خود را – سياسی هرگز نتوانست نقش مثبت تاريخی –ملت عرب بدليل اشغال نظامی 
 تاريخی و اقليمی بر –دالت سياسی ايفاء نمايد و در طی هشت دهه عمال هيچگونه نقشی در معا

عهده نداشته و خالء آن بر ملت عرب و کشورهای منطقه مشاهده می گردد که ناشی از اشغال 
 – فرهنگی – اجتماعی – سياسی منطقه و تسلط بی چون و چرای استبداد سياسی –نظامی 

رود تا معادالت در اقتصادی آنان بر منطقه و ملت عرب می باشد که با ظهور انتفاضه هويت می 
منطقه از جانب اشغالگران دست خوش تغيير و تحوالت گردد و بکارگيری اسلوب گذشته را با 

 سياسی و همگام با انتفاضه –مشکل و تا حدودی غير ممکن سازد و همراه با تنش های اجتماعی 
ولت جمهوری نظام نئوکولنيال اشغالگر و ضد تاريخ و تمدن بشری د. شاهد تحوالت نوينی باشيم

 زيرزمينی به سرکوب فضای –اسالمی ايران برای حفظ بقای خويش و غارت منابع طبيعی 
جمهوری اسالمی برای حفظ موقعيت و سيطره . سياسی و عناصر آگاه و مسئول روی ميآورند

 فرهنگی و پتانسيل های طبيعی منطقه و رشد جامعه را سرکوب و با –اش بر عرصه سياسی 
به مقابله بر می خيزد و برخورد قهر آميز از سوی جمهوری اسالمی با ) ت عرب مل( نيروی آن 

روند طبيعی جامعه و توسعه سياسی که ضرورت تحوالت فکری جامعه کنونی ست بر خواهد 
 –نظامی نمودن منطقه و بستن فضای سياسی با حمايت و پشتوانه قانونی قوه قضائيه . خواست

 زاهدان در حضور – رئيس قوه قضائيه کشور –اهللا  شاهرودی آيت . ولی فقيه و واليت فقيه
مشکالت تنها به دستگاههای  نبايد برای حل و فصل« :  پنجشنبه اعالم کرد84, 2, 22مردم 

کشور را نمی توان تنها با توسل به اسلحه و پليس اداره .  پليسی اکتفا کرد– امنيتی –نظامی 
  .».کرد

 نيروهای متعهد و نويسندگان منطقه و نمايندگان –آگاهان سياسی  –در تنگنا قرار دادن فعالين 
 امنيتی بر امور و – انتظامی –شوراها و بوجود آوردن شرايطی در جهت تسلط نيروهای نظامی 

حاکم بر جامعه و تغيير و تحوالت آن در چنين شرايطی مصالح انتفاضه اقتضاء می کند که با 
به مبارزه طلبيدن عناصر . جود و خلق شرايط نوين شکستن جو حاکم و فروپاشی حصار مو

اراده و خواست ملتی که از اين پس هرگز . حکومتی و افشای ماهيت آنان و جناياتشان است
شرايط گذشته را نپذيرفته و بر تغيير و تحوالت ريشه ای و اساسی سرنوشت و دگرگونی ها تاکيد 

اشغال ( رها و موازين حکومت در منطقه نموده و تن به پذيرش روابط گذشته بر اساس معيا
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را نخواهد پذيرفت و )  سياسی منطقه و عدم اعتراف به حقوق مشروع ملت عرب –نظامی 
پايبندی و استمرار انتفاضه تا تحقق اهداف و خواست مشروع مان تاکيد ورزيده و ادامه خواهيم 

هميت است و تغيير ساختار  اجتماعی و ساختار آنها حائز ا–داد و تغييرات در حوزه سياسی 
اقتصادی نقش بسزائی در تفکيک امور و روابط توليدی و مناسبات حاکم بر آن که در رابطه 
تنگاتنگ با عوامل توليد و برنامه ريز نظام نئوکولونيال و اشغالگر داشته مستقل عمل نموده و با 

 کشاورزی –صنعتی اتکاء به منابع و نيروی کار آزموده و متخصص ملت عرب چرخش توليد 
. زيربنای هر جامعه ای بر اقتصاد و روابط توليد بستگی دارد. نوپا را در منطقه آغاز نمائيم

تحليل سياسی بر مبنای قدرت اقتصادی و منافع ملی و منطقه ای و بين المللی ملت عرب و 
  .تماميت ارضی و حفظ کيان آن است

بدون سازمان دهی و انسجام در کوتا مدت بر تجمع های اعتراضی و راهپيمائی های پراکنده و 
در دراز مدت شرايط به گونه و شکل و شيوه ديگری . طرف کننده نياز و خواست مردم است

بکارگيری کليه امکانات سياسی در جهت تثبيت و وسعت دست آوردهای انتفاضه و . خواهد بود
های خروج از بن بست و  راه– تقويت انتفاضه –کسب و تسلط بر صحنه سياسی , تحوالت آن

 درک شرايط – آمادگی جهت مقابله با توطئه ها –بکارگيری تاکتيک مناسب در شرايط خاص 
موجود و استفاده از فرصت های پيش رو و بدست آمده در جهت انتفاضه و افشای ماهيت 

سی و ملت عرب را گام به گام در جريان امور قرار داده و سالح سيا, جنايتکارانه دولت ايران
سنتی جامعه را بر عليه ولی فقيه و واليت فقيه بکار گيريم و استراتژی آنان را افشاء و خنثی 

توسعه آگاهی سياسی و ضرورت آن در بر خورد و شناخت تاکتيک ها و شيوه های . نمائيم
توسعه و ضرورت اهميت خود را , فرمولبندی شده آنهاست و راهکارهای مناسب بر خورد با آنها

کارگيری چنين معادالت مبرم و با اهميت می باشد و در طی پروسه انتاضه به اثبات رسيده در ب
ماهيت نظامی حاکم بر جامعه و ضرورت توسعه آگاهی سياسی جامعه در جهت آگاهی . است

نابودی بنيه اجتماعی و اقتصادی جامعه و وابسته نمودن اقتصاد . مردم و رشد فکری آنان است
می ) اقتصادی ( چرخش اقتصادی و مرکزيت قرار دادن طهران در اين بعد منطقه به طهران 

رشد بورژوازی سنتی فارس در منطقه با در پی داشتن اهداف . بعد سياسی جای خود دارد. باشد
خاص رژيم آپارتايدی جمهوری اسالمی و سرکوب نمودن و فروپاشی اقتصاد بومی منطقه و 

و حدود قرمز توسعه سياسی و بستن ) ملت عرب ( ومی خطوط قرمز توسعه و احياء اقتصاد ب
 فرهنگی – سياسی – اجتماعی –فضای آن در راستای اهداف و تسلط بر کليه مناسبات اقتصادی 

( فروپاشی ساختار و مناسبات توليدی صنعتی کشاورزی و زير ساخت های آن  .منطقه است
 مهاجرين فارس به منطقه و اعطای همراه با باز سازی رشد و توسعه اقتصادی) بومی منطقه 

اوضاع و احوال و .  معنوی حکومت را بهمراه داشته و دارد–تسهيالت و حمايت های مادی 
شرايط کنونی منطقه بهترين بازتاب اوضاع و شرايط و نمو اقتصادی منطقه در دو فاز مردم 

ف اشغال و فروپاشی سياست ها و اهدا( منطقه و مهاجرين و عدم رشد طيف بومی در اين زمينه 
فجايع بيشمار و عديده ای برای ملت عرب و ساختار ) بافت اجتماعی و ساختار اقتصادی منطقه 

و تحليل بردن ملت ) ازدواج ( جناياتی که در پس روابط اجتماعی . اجتماعی آن به ارمغان آورد
نمودن شرايط ها در يکديگر بدليل شرايط سخت معيشتی و محاصره اقتصادی ملت عرب و مهيا 

 اقتصادی خود را نمايان ساخته –مناسب اقتصادی مهاجرين در منطقه در ابعاد مختلف اجتماعی 
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روابط کنونی و جاری در منطقه بهترين سند و گويای تحليل رفتن ملت عرب می باشد که . است
يند و نا اوضاع ناخوشا. قربانی آمال و اهداف توسعه طلبانه و آپارتايدی حاکم بر خود می باشد

مطلوب اقتصاد منطقه که نتيجه ای و اهدافی به جز تغيير ديموگرافی و آسيميالزاسيون نمودن 
ملت عرب چه مفهوم و تعبيری خواهد داشت؟ در کدام قاموس و فرهنگ می توان با چنين پديده 

و های شوم برتری نژادی و مرگ تدريجی ملتی را با بهره گيری و غارت و چپاول منابع طبيعی 
آنان را بسوی مرگ و هجران و فروپاشی هويت شان هدايت نمود؟ عمق بحران , زيرزمينی آن

اقتصادی منطقه به سبب وجود نظام نئوکولونيال و اشغالگر دولت ايران و انباشت و تمرکز 
سرمايه در دست اقليت مهاجر در منطقه و بکارگيری نيروهای غير عرب در پروژه های توليدی 

 –سبب ناهنجاری های اجتماعی )  تسهيالت سرچاهی – راه سازی –ساختمانی  ( و غير توليدی
اقتصادی و عدم تعادل و تناسب در اين بخش از جامعه گرديده است که در نتيجه اهداف و اجرای 
برنامه های استعماری منطقه و سياست تسلط و حاکميت مهاجرين بر اقتصاد و در دست داشتن 

به منظور يافتن راه حل و ) ملت عرب ( ت از سوی بوميان منطقه نبض جامعه و پذيرش هجر
  . تامين کسب و کار و خروج از دايره حصار اقتصادی و اهداف شوم آن

اجتناب ناپذير . تغيير و تحوالت سياسی الجرم تغيير و تحوالت اقتصادی را بهمراه خواهد داشت
ه از اهم وظايف و ضرورت های  سياسی جامع–بودن تغيير و تحوالت در ساختار اقتصادی 

انتفاضه هويت بشمار می رود و تغيير چنين ساختاری با حذف ساختار کنونی و جايگزين نمودن 
  .ساختار نوين امکان پذير و معالجه اقتصاد فروپاشی شده منطقه ست

و ساختار اقتصادی منطقه و زير بنای جامعه از ) پوزيتيويستی ( ريشه های حفظ شرايط کنونی 
وی جمهوری اسالمی در عمق استراتژی و اهداف و حجم و ميزان نظامی گری و شرايط س

سرکوب و استمرار آن بستگی به ميزان و حجم . پليسی و سرکوب انتفاضه به اثبات رسيده است
هر قدر انتفاضه عميقتر و مردمی تر و گسترش نمايد و بر اراده . عملکرد انتفاضه خواهد داشت

پافشاری نموده و زبان گويای تحوالت و تغييرات جدری را بهمراه آورد و و خواست ملت عرب 
به همان ميزان بر وسعت عمل , حامل انسجام و تشکل و دست آوردهای پروسه مبارزاتی گردد

سرکوب و اختناق و پيامدهای حاصله از سوی دولت جمهوری اسالمی و نظام توتاليترحاکم بر 
توسعه سياسی متاثر از چنين , ری روبنا و زيربنای جامعهآن می باشد تغييرات اساسی و جد

  .تغييرات است
انتفاضه در پی آنست که فضای سياسی و فرهنگ حاکم بر جامعه را متوجه کاستی ها و دردهای 

) هشت دهه ( جامعه و افشای عوامل دست اندر کار و حقايق ديرينه و زدودن غبار تاريخی 
 اقتصادی و سيادت آنرا بر منطقه در اذهان و آرشيو –سياسی جايگاه ملت عرب را در معادالت 

نياز و ضرورت کنونی منطقه ايجاب می . تاريخ احياء و در ميان کشورهای همجوار هويدا نمايد
نمايد که در برابر دسيسه ها و فتنه های دولت جمهوری اسالمی ايران و سرکوب های خشن 

. د و نا گفته ها را پيش روی عموم قرار می دهدنظامی مقاومت و استواری را پيشه خود نمو
 سياسی و خروج از بن بست –برداشتن گامهای مثمر ثمر و اساسی در راه معضالت تاريخی 

اوضاع و احوال و سرنوشت کنونی و تحقق اهداف و خواست ملت عرب با توسعه آگاهی سياسی 
امهای عملی و تربيت و منطقه و شکوفا شدن اقتصاد منطقه بدست ملت عرب و برداشتن گ
  .آموزش کادر متخصص و نيروی کار آزموده و متعهد ميسر می باشد
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وقوع رويدادهای مهم منطقه و فعل و انفعاالتی را در نگرش اقتصادی آن بوجود آورده است که 
واکنش ها و فعل و انفعاالت از مهمترين . فعل و انفعاالت سياسی نيز دستخوش تغييراتی گشت

دولت ايران با مقايسه شرايط کنونی با شرايط . قاومت انتفاضه بشمار می روندعرصه های م
انتفاضه محمره نشان از عدم درک و شناخت اوضاع و احوال و رشد فکری و توسعه آگاهی 

  .سياسی مردم نسبت به دهه های گذشته می باشد
ز دوران انتفاضه محمره نسلی که در انتفاضه محمره الف باء انتفاضه را آموخت با تجربياتی که ا

کسب نموده و آموخته است با شرکت در انتفاضه هويت و انتقال تجربيات گذشته سهمی از آن 
رشد فکری و خواست نيروهای وحدت طلب که عمدتا از نيروی سياسی دهه . خود نموده است

و مبتنی های پيشين بوده با بکارگيری شيوه ها و ابتکارات عملی و ممکن و طرح شعارهای روز 
اهميت وجودی چنين عناصری و نقش آنان را در تحوالت انتفاضه به اثبات , بر واقعيت جامعه

تجمع و گريز , تغييراتی که در سيستم مبارزاتی و شيوه های بکارگيری آنها. رسانده است
در سريعترين زمان ممکن ملحق شدن نيروها به ) سيستم اتصال و قطع ( نيروهای مردمی 

در شرايط کنونی و اتخاذ چنين روشهائی ضروری و بجاست و . پراکنده شدن آنهايکديگر و 
با در نظر داشتن واقعيات عينی جامعه . مرحله ای معرف چنين سيستمی است. سيستم گام به گام 

که با همگامی ديگر طبقات , و رشد فکری مردم جامعه را بسوی تغيير و تحول سوق داد
اساسی دست يافت که در سرنوشت منطقه موثر و سرنوشت ساز اجتماعی به تحوالت عميق و 

تئوکراتيسم های حاکم با فراخوان نيروهای خودی و عناصر حکومتی وابسته و اتخاذ . واقع گردد
ولی فقيه و واليت ( بخوانيم )  کشور – اسالم –انقالب ( مرز بندی مشخص و وفاداری آنان به 

  . آن می باشدبرداشت نمائيم که تعبير صحيح) فقيه 
گام های آهسته و مستمر انتفاضه بمراتب وسيع تر از آن چيزی ست که دولت جمهوری اسالمی 

ملت عرب خواهان سيادت کامل خود بر اوضاع و . ايران در تصور باطل شان می گنجانند
پروسه . پروسه تغييرات و تحوالت است, پروسه کنونی. خواست سياسی اقتصادی بر منطقه ست

پروسه تغييرات زير بنای جامعه ست که متاثر از تغييرات . ی و اقتصادی منطقه ستساختار
با گامهای آهسته انتفاضه و رشد فکری و توسعه آگاهی سياسی مردم و . روبنای جامعه ست

برجسته نمودن واقعيات جامعه و آگاه نمودن آنان پيرامون شناخت علل و عوامل و ريشه های آن 
ک گرديده شاهد رشد انتفاضه و موقعيت و مواضعش و خواست آن در برابر که در منطقه اپيدمي

استمرار و حفظ نيروهای انتفاضه حاضر در . دشمنان ملت عرب و افشای ماهيت آنان هستيم
فرصت هرگونه توطئه و سرکوب را خنثی نموده و در جهت تنظيم صفوف و , صحنه سياسی

  .متشکل شدن آن گام بر می دارد
شناخت نيروهای خودی و پتانسيل آنان در برخوردهای مرحله ای و سنجيده و تناسب ارزيابی و 

کسب جايگاه نوين و امتياز و تقدم گام . حد نصاب نيروها در صحنه سياسی و مبارزاتی و تقدم 
به گام با ايمان به شناخت دقيق و مستمر از نيروی مقابل خويش و محدوديت و شعاع عمليات آنان 

 – سازمانی و پرسنلی – رده نظامی – بومی يا غير بومی بودن – شرکت کننده و حجم نيروی
 – دفعات آن –)  شب –روز (  ساعات گشت زنی – انتظامی – نيروی نظامی – سپاه –بسيج 

 ميادين تجمع و بزرگترين – ادارات – تعداد آنها در سطح شهر –فاصله زمانی و وسيله نقليه 
خت چنين مواردی ست و بکار گيری آنها در پروسه مبارزه می موفقيت انتفاضه تعمق و شنا
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نتايج حاصله از آن شناخت و ارزيابی نيروی مقابل و بکارگيری تاکتيک مناسب در برابر . باشند
آن و محدود نمودن قدرت مانور و آسيب پذيری کمتر نيروهای خودی می باشد و ارتقاء قدرت و 

حقيقات و ارزيابی حجم و قدرت آنهاست و ازدياد تردد در توان انتفاضه با پشتوانه شناخت و ت
نتايج حاصله از آنها و بکارگيری . مناطق نسبت به اهميت و حساس بودن آنها حائز اهميت است

و شناخت موقعيت و انرژی نيروی خودی ست که برنامه ريزی صحيح و شيوه مناسب را عملی 
استناد به واقعيت ها و درک و ,  خوش خيالیتر و آسانتر می نمايد و بدور از خوش باوری و

شناخت نيروی خودی و شرايط عينی عامل تعيين کننده گام به گام و مرحله ای انتفاضه است و 
نتايج حاصله موضع گيری های ضد و نقيض در حاکميت جمهوری اسالمی را بهمراه خواهد 

انتفاضه و ايجاد شکاف در داشت و چند دستگی و چند پارچگی حاکميت نتيجه انعکاس تحوالت 
مواضع ضد و نقيض مسئولين دولت ايران متاثر از فشار در درون دستگاه حکومت . آن می باشد

احمدی ( يک هفته پيش از انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری . ولی فقيه و واليت فقيه است
انشجويان انجمن های در حضور اساتيد دانشگاهها و د! آيت اهللا خامنه ای زعيم انقالب, )نژاد 

( سراسری با مطرح نمودن چنين مضامين و وقايع منطقه را ناشی از چنين ويژگيهائی دانست 
همگی نشان از تحميل شرايطی ست که امکان رشد چنين ساختاری را ) مبارزه با تبعيض و فقر 

 از توسعه آگاهی سياسی و دگرگونی در طبقات اجتماعی جامعه همگی حکايت, فراهم نموده
بعبارتی تغيير ساختار . ساختار جديدی ست که در منطقه درحال تکوين و رشد و نمو خويش است

ادامه چنين .  اقتصادی منطقه از اهم وظايف و رسالت انتفاضه هويت بشمار می رود–سياسی 
وضعيتی و اوضاع کنونی حاصلی از سياست ها و استراتژی ديرينه و دکترين دولت جمهوری 

عرب زدائی و تغيير . ان در جهت فروپاشی نظام اجتماعی کنونی و بافت آن می باشداسالمی اير
انسان شئی نيست که بتوان آنرا به اراده و خواست خود تغيير . ديموگرافی منطقه از آن جمله اند

وظيفه ماست که با تمامی . کما اينکه هويت انسان تابع و متغيری از چنين شرايطی نيست. داد
با نفی و نابودی . ار انتفاضه قرار گرفت و در رسيدن به هدف غائی اش ياری رسانيمنيرو در کن

حضور فعال در کليه عرصه های ,  اقتصادی کنونی–سيستم و ساختار حاکم بر منطقه سياسی 
توسعه آگاهی سياسی و تغيير ساختار اقتصادی و منسجم نمودن . اجتماعی ضروری می باشد
 در فرو پاشی دولت جمهوری اسالمی ايران در منطقه و مناسبات مردم نقش تعيين کننده ای

در شرايط کنونی ترديدی نبايد داشت که با .  اقتصادی حاکم بر منطقه خواهد داشت–سياسی 
تشديد و اوج گيری انتفاضه و انعکاس آن در سطح وسيع همان مسيری طی شود که با تحوالت 

سی همپای انتفاضه تا رسيدن به نتيجه نهائی جدری و جوهری همراه شده و رشد آکاهی سيا
مبارزه ای سياسی و آگاهانه و استحکام پيوندهای کليه نيروهای خارج و داخل منطقه مبرم و 

هر گونه تغيير و تحول و دست آوردی از سوی انتفاضه ضرورت حفظ و . ضروری می باشد
ا عينی تر می سازد و می بايست تثبيت و استمرار آنرا در جهت پيش برد اهداف و تقدم نيروها ر

 –گسترش انتفاضه جهت خروج سلطه گران سياسی . آنرا در اذهان عموم زنده نگاه داشت
. اقتصادی به ضرورتی تاريخی برای تحقق چنين خواست استراتژی ملت عرب تبديل کرده است

. ده استبدون شک آگاهی سياسی کمک شايان توجهی به انتفاضه و پيش برد استراتژی آن نمو
تغيير و تحوالت اجتماعی که در جامعه کنونی با توجه به شرايط عينی و عبور از مرحله کنونی 
, با مشارکت فعال طيف سياسی درون منطقه نقش تعيين کننده ای در تغييرات کنونی داشته است
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الکن به اشکال مختلف و با عناوين گوناگون تحقق هدف . تغييرات اگر چه قابل لمس نيست
  .نتفاضه هويت می باشدا

چنين دست آوردهائی حاصل مشارکت مردم و حضور در صحنه مبارزه می باشد که توطئه های 
استراتژی دراز مدت انتفاضه بمنظور . دولت جمهوری اسالمی ايران را خنثی نموده است

انعکاس وسيعی ,  اداری آن بشمار می رود–تغييرات جدری و جوهری که هيکل و نظام سياسی 
 – فرهنگی – اقتصادی –در حاکميت بر منطقه داشته است و در برگيرنده زمينه های سياسی 

شکل و شيوه انتفاضه با توجه به شرايط و شناخت نيروهای خودی و وضعيت . اجتماعی می باشد
جهانی قابل تغيير و انتخاب مسير اصلح انتفاضه و بکارگيری ابزار مبارزه می باشد و نقش 

 سياسی منطقه و نوع انتفاضه خواهد داشت و بستگی به –ای در ساختار اجتماعی تعيين کننده 
شناخت بمعنای واقعی کلمه از محيط و درک اوضاع و . مهيا بودن شرايط عينی خواهد داشت

 ولی فقيه و واليت فقيه – اقتصادی دولت ايران –احوال و شرايط موجود و افشای ماهيت سياسی 
ت مناسب ضربه مناسب را وارد آورد و آنرا در سطح جامعه برجسته و آگاهی کامل از موقعي

از سوئی و عقب نشينی ) گسترش و عميق تر شدن آن ( نموده که همراه با پيش روی انتفاضه 
آرام و شمرده  دولت ايران از سوی ديگر بمعنای تحقق ابتدائی ترين خواست انتفاضه و سرآغاز 

ن مقطع تاکتيک نقش تعيين کننده ای در اتخاذ تصميم مناسب و در اي. تحوالت بعدی آن خواهد بود
در . متناسب با شرايط و حفظ کمترين دست آورد در جهت دست يابی و تحقق تحوالت بعدی ست

با توجه به نيروی انتفاضه و . اين مقطع که ملت عرب ميرود تا به نتايج قطعی تری دست يابد
الگر در جهت خروج از چنين اوضاع و احوالی و حفظ تسلط بر اوضاع نظام نئوکولونيال و اشغ

نيروهايش در چنين شرايطی دست به رفرم خواهد زد و بيشتر بر اساس به انحراف کشاندن 
  .انتفاضه و فريب دادن مردم می باشد

انتفاضه با دارا بودن تشکيالت منظم و منسجم و تحوالت پيش روی خويش را بسوی تغييرات 
 سياسی و تسلط بر سرنوشت خويش را بهمراه –ساختار اقتصادی . تاساسی و ساختاری اس

وظايف سنگينی بر عهده طيف سياسی است که , طبيعی ست در چنين شرايطی. خواهد داشت
عمق انتفاضه يعنی حضور گسترده طبقات اجتماعی با . وقايع و رويدادها را تجزيه و تحليل نمايد
ير باشد که مهمترين آن گسترش و تقويت وحدت کليه کليه اديان و هر طرز و تفکری امکان پذ

دولت جمهوری اسالمی ايران و دکترين آنها مبنی بر نفی . منطقه ست) طيف های ( اطياف 
  . اقتصادی منطقه است–توسعه سياسی 

توسعه , در حال حاضر و در شرايط کنونی. ضروری است که داليل و اهداف آنرا روشن نمود
ترين مسئله ای است که انتفاضه با مسلح شدن به آن رشد و آگاهی جامعه  اقتصادی مهم–سياسی 

را ارتقاء بخشيده و مردم را در جريان رويدادها و وقايع بيشماری قرار خواهد داد و هرگز 
با توجه به بسته شدن فضای سياسی منطقه معضل اقتصادی .  صحنه سياسی را ترک نخواهد کرد

سياسی و ديگر معضالت جامعه نداشته و توسعه ديگر معضالت بمراتب اهميتی کمتر از معضل 
توسعه و موفقيت هر کدام از آنها عدالت اجتماعی . بمعنای مرتبط بودن هرکدام به ديگری است

معضل اقتصادی از معضالتی است که تاثير بی چون و چرايش در . را بهمراه خواهد داشت
ای نژاد پرستانه دولت جمهوری اسالمی ايران ديدگاهه. ساختار قدرت در منطقه آشکارمی باشد

  . به اين معضل مهم و حياتی جامعه در جهت فرو پاشی بافت اجتماعی و ساختاری آن است
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نگرش های شوونيستی با پشتوانه و اهداف غير انسانی و ضد بشری رانت خواران حکومتی و 
ع طبيعی منطقه و استيالء بر بقاء و تسلط بر اوضاع در جهت استثمار مردم منطقه و غارت مناب

منافع و مصالح منطقه در جهت ارضا و اشباح خوی توسعه طلبانه و اشغالگرانه دولت جمهوری 
معضالت حساس منطقه و پيچيدگی اوضاع . اسالمی ايران و تئوکراتيسم حاکم بر منطقه می باشد

 و مضمون تحوالت مراحل پيش رو و شرايط آن شکل. افزوده و راه حل آنرا دشوار می نمايد
همه چيز دست خوش تغيير و تحول و متاثر از انتفاضه و پيآمدهای . بگونه ای ديگر خواهد بود

نه تغيير اوضاع و نه بهبود شرايط هيچکدام در شرايط عادی تحقق نپذيرفته و شکل . آن می باشد
ل عينی و نخواهد گرفت مگر با پشتوانه اهرم فشار انتفاضه ملت عرب تحقق اهداف فوق شک

تغييرات اساسی بر پايه جدری و جوهری آن ضرورت جامعه . واقعيت را بخود خواهد گرفت
کنونی و شرايط حاکم بر ملت عرب و اوضاع منحط و از هم گسستن زنجيره اقتصادی جامعه و 

با پشت سر گذاشتن و پيش رو داشتن . در جستجو و بدنبال تغيير اوضاع و شرايط نوين است
 و سرنوشت ساز انتفاضه ای طوالنی و فراز و نشيب ها دولت ايران و ملت عرب مراحل حساس

 سياسی عمل کردهای آن و بررسی نکات قوت و –و بررسی و تحليل هشت دهه اشغال نظامی 
ضعف خويش و بهره گيری از تجارب گذشته برای انتفاضه کنونی جهت پيش گيری و آسيب 

. رهنگ و منش عنف و خون ريزی استوار گرديده استپذيری کمتر در برابر نيروئی که با ف
دولت جمهوری اسالمی ايران با انتخاب خشونت بمثابه تنها راه حل معضالت کنونی منطقه و بر 

 سياسی می پندارند هر بحرانی راهکار مناسب خاص خود را –طرف کننده تضادهای تاريخی 
  . هستندمی طلبد و بحران ها دارای زوايا و ديدگاههای مختلفی

بازنده ميدان مبارزه و عرصه سياسی آن در برابر اراده و خواست ملت عرب و پذيرش واقعيت 
بناچار به دفاع از خود بر , مردم برای حمايت از خود. پيش روی دولت ايران قرار خواهد گرفت

تحقق چنين خواستی عملی نمی گردد مگر با . خواهند خواست و به انتظار مرگ نخواهند نشست
هر گونه تحول و تقدم با حمايت و . حمايت جهانی و بين المللی در منطقه به دفاع از ملت عرب

پشتوانه مردم امکان پذير است ولی کافی نيست و نياز به حمايت جهانی می باشد تا مانعی در 
برابر تاخت و تاز دولت جمهوری اسالمی ايران و جنايات و قتل عام مردم باشند و از دست دادن 

 اقتصادی بر منطقه توجيه کننده اعمال عنف و يورش به مردم از سوی دولت –يادت سياسی س
انتفاضه تا کسب نتايج قطعی و اساسی که حاصل هشت دهه می باشد و اين نياز و . ايران است

رشد آگاهی اقشار . خواست ملت عرب است که آنرا به ضرورت تاريخی تبديل نموده است
 تحوالت اجتماعی ست و پسوند آن درک و شناخت ماهيت و اعمال مختلف جامعه که جوهره

تحوالت در منطقه را اجتناب ناپذير ساخته و با هر واکنش و عکس العملی از , دولت ايران است
سوی دولت ايران تابع تحوالت اجتماعی و متاثر از آنها خواهد گرديد و نقش مهمی در تغيير 

هت اهداف انتفاضه ملت عرب و گامهای شمرده و موثر اوضاع و ايجابی نمودن تحوالت در ج
با تمسک و برداشتن سالح افشاگری و آگاه نمودن مردم نسبت به سرزمين . آن تغيير خواهد کرد

  .ملت و مستقبل آن بهترين و مناسب ترين ابزار مقابله با ستيز و هجوم اشغالگران است
 آگاهی مردم عامل هر گونه تغيير و  اقتصادی منطقه و–تغييرات جدری و ساختاری سياسی 

تحولی در جامعه ست و شرايط و وقايع و رويدادها عامل مهم و تعيين کننده ای در تسلط 
درک دقيق و برداشت عينی از . نيروهای انتفاضه و در دست داشتن شريان و نبض جامعه ست
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يرات از سوی  سياسی طبقات اجتماعی گرديد و ضرورت تغي–جامعه منجر به تحوالت فکری 
آنانرا عملی نمود و به آن شکل بخشيد و بزرگترين دست آورد سياسی در منطقه و نقش بسزای 
آن در آگاهی و توسعه سياسی و افشاء  نمودن ماهيت دولت ايران و نظام نئوکولونيال و اشغالگر 

رتايدی و  ولی فقيه و واليت فقيه و اهداف آپا–طی هشت دهه گذشته و رهبران جمهوری اسالمی 
, پروسه و روند و مضمون انتفاضه حامل تحوالت عميقی ست. نظام توتاليتر ايفاء نموده است

 –زيرا تحقق چنين اهدافی همگون با شرايط عينی جامعه و در تضاد آشکار با اشغالگران نظامی 
ته اهميت اساسی داش) تحليل پروسه و ماهيت آن ( درک دو جهت انتفاضه . سياسی بر منطقه ست

شرايط . انتفاضه اراده و خواست ملتی ست, و انتفاضه لسان کليه جوانب و واقعيت واحدی ست
ملت عرب رکن و ستون اساسی انتفاضه را . عينی و ضرورت جامعه باعث و بانی انتفاضه ست

شرط اساسی و بنيادين حفظ , اهداف و تحوالت گام به گام و تحقق و تثبيت آنها. تشکيل می دهند
حفظ آنها , در اين مقطع که با ويژگيها و اوصاف نوينی همراه است. ه و تطور آن می باشدانتفاض

, شکاف در حاکميت جمهوری اسالمی و تنش های موجود در شرايط کنونی. قابل تعمق می باشد
انتخاب راهکارها و شيوه انتفاضه بر اساس شناخت و معيارهای دولت جمهوری اسالمی ايران و 

ولی فقيه و واليت فقيه نسبت به پروسه کنونی و طرح توطئه های جديد و شيوه های در رأس آنها 
  .سرکوب می باشد

متاثر از آراء و افکار عموم مردم است و , انتفاضه با انعکاس های گوناگون و جايگاه مردمی اش
ران و با تغيير و تحوالت جامعه و تاثيرات آن انعکاس و تاثيرش را بر دولت جمهوری اسالمی اي

شکل و شيوه . عامل مهمی در تصميم گيری ها و سياست های متعلق به منطقه داشته است
انتفاضه بستگی به شناخت و درک شرايط و ضرورت جامعه می باشد و در برابر آن دشمنان 

کليه عوامل بر گرفته از .  سياسی و آشتی ناپذير ملت عرب صف آرائی نموده اند–تاريخی 
استمرار اوضاع کنونی و تداوم شرايط فعلی فرصت مناسبی در .  می باشدشرايط عينی جامعه

 – اجتماعی –جهت شناخت نقاط قوت و ضعف انتفاضه و تحليل روند جامعه در ابعاد فرهنگی 
  .اقتصادی است

انتفاضه با حمايت کليه طبقات اجتماعی قادر است بر معضالت و توان مندی باالئی در برابر 
  .ه و مقاومت نمايد و به خواسته های مشروع خود دسترسی يابددولت ايران مبارز

 سياسی –قطع شريانهای توليد در کليه ابعاد و فازهای آن و فلج نمودن اقتصاد اشغالگران نظامی 
 راهپيمائی ها – تظاهرات –انتفاضه تنها به بستن خيابانها , و عوامل مساعد و مجری اهداف آنان

. انتفاضه استراتژی است. ت گرفتن نيست و محدود به آنها نمی باشدو شعار دادن و پرچم در دس
انعکاس هويت و خواست منطقه ست که با معرفی خويش به جهانيان افکار را . انتفاضه ملت است

 سياسی پس از –متوجه منطقه و اوضاع و احوال کنونی اش نموده است و تحول عظيم تاريخی 
. نبايد انتفاضه را محدود به چند پارامتر کرد. بشمار می رودانتفاضه محمره و انجازات عظيم آن 

  .سخنگوی ملتی ست. انتفاضه حکومت است
دولت جمهوری اسالمی ايران و طيف های در برگيرنده و حامی آنها که بنوعی در اين مسير 
 همصدا با آنان گشته بمثابه سدی در راه رشد و تغيير و تحوالت جدری و جوهری منطقه و اعداء

انتخاب روش و بکارگيری شيوه های صحيح و بجاست که نيروهای . ملت عرب بشمار می روند
( و در جهت حفظ منافع و مصالح آنان . اجتماعی را به گرد انتفاضه کشانده و جذب نموده است
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مصالح مشترک و هدف مشترک است که مردم را به . مبارزه می نمايد) طبقات اجتماعی 
وضعيت کنونی و . بهترين روزنه و صف واحد انتفاضه ست.  داده استيکديگر وصل و پيوند

شرايط فعلی جامعه گرايش به تغييرات اساسی داشته و با دارا بودن ويژگيها و شرايط عينی و 
و بنيادين گام بر می دارد و سرنوشت مرحله ) اپيدميک ( بسوی چالشی همه گير , کاستی های آن

 قدرت انتفاضه و عکس العمل و واکنش نيروهای جمهوری اسالمی ای و گام به گام آن بستگی به
دست آوردهای مرحله ای و کوچک آن در نهايت نقش تعيين کننده ای . و نتايج حاصله از آنست

در تصميم گيری ها و اتخاذ مواضع و تناسب نيروی سياسی در صحنه مبارزه را به خود 
عرف وضعيت کنونی و زائيده اوضاع هر دست آوردی و سرنوشتی م. اختصاص خواهد داد

کنونی جامعه ست که سرنوشت آنرا تغيير خواهد داد و از فرصت کنونی در جهت محکوميت و 
در انزوای سياسی قرار دادن جمهوری اسالمی نهايت بهره برداری را در جهت مصالح و هدف 

ئوکولونيال و روند تاريخی و مبارزاتی هشت دهه و بن بست نظام ن. ملت عرب بکار گيريم
اشغالگر جمهوری اسالمی در برخورد با چنين پديده هائی و عوامل آشتی ناپذير عمل کردها و 

آنان را بسوی بن بست سياسی در , اهداف شوونيستی و آپارتايدی دولت جمهوری اسالمی ايران
خصم و کينه منطقه سوق داده است  و کليه راهها و حوار فی مابين را از بين برده اند و نشان از 

انتخاب شيوه های نظامی و سرکوب کشش و تاثيرات سابق را نداشته و نخواهد . و حقد آنان ست
  .داشت

نه ملت عرب با رشد و آگاهی سياسی پذيرای چنين روش ها و عمل کردهائی ست و نه شرايط 
اشغال  – استثمار –تبعيض . جهانی و اوضاع و احوال کنونی مجال چنين اعمالی را خواهد داد

استعمارگران و ايدئولوژی که مشوق و اساس فرهنگ , در فرهنگ نوين معنا و مفهومی نداشته
چنين ملتی هائی ست محکوم به فناست چرا که معضالت کنونی اجتماعی و ريشه های آن 
مهمترين انگيزه و خواست ملت هاست و بدنبال برون رفت و تغييرات جدری و جوهری 

با همان بافت و سيستم , جغرافيای سياسی منطقه و طبيعت ملت عرب. سرزمين و ملت خويش اند
اجتماعی و با همان سنت های ديرينه خويش است و هيچ گاه و در هيچ زمانی خود را تحت تاثير 
شرايط و مطيع و فرمانبردار آن نگرديده و در برابر دولت ايران مبارزه و نفی سيادت آنانرا بر 

گذشته ) هشت دهه ( شهدای ملت عرب در طول ساليان . مودندمنطقه هدف و شعار خويش ن
  . معرف چنين ادعائی است

اگر چه روبنای جامعه متاثر از زيربنای آن گرديد و شرايط اقتصادی تاثيرات محدود و 
محسوسی بر روابط و عواملی که متاثر از محروميت و انزوا و انحصار فرهنگی و اقتصادی 

يرد هر ملتی دارای استراتژی است و استراتژی آن منبعث از هشت دهه گذشته نشأت می گ
مصالح و منافع و اهداف ملی اش در کوتاه مدت و دراز مدت آن است و ايجاد روابط منطقه ای و 

  .جهانی بر اساس منافع و مصالح خويش است
روندهای سياسی , راه حل علمی درک مشکالت و برون رفت جوامع متشنج و ناهنجار اجتماعی

جامعه ما نيازمند چنين پروسه ها و روندی است تا .  اجتماعی و فرهنگی آنست– اقتصادی –
 سياسی –تضاد اجتماعی . بتواند به هويت سياسی خويش و حفظ مصالح ملت عرب گام بردارد

هرگز حل و برطرف نگرديده مگر با سيادت کامل و تغييرات جدری و جوهری زيربنا و روبنای 
جامعه کنونی چنانچه به لحاظ اجتماعی ملت عرب فاقد چنين هويت اجتماعی . دجامعه همراه باش
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 فرهنگی –باشد هيچگونه شناخت و درکی از اجتماع خويش را بهمراه نداشته و تحوالت سياسی 
 اقتصادی پارامترهای تحوالت اجتماعی ست و مهمترين عامل چتر حمايتی تحليل علمی –

جمع بندی و عملکرد طيف سياسی برون و . تماعی آن می باشداوضاع و احوال جامعه و بافت اج
 رشد و تکامل جامعه و ابعاد آن سياسی – تاريخی و ارزيابی آنها –درون مرز و بررسی علمی 

 فرهنگی و تفکيک نمودن شکل ظاهری قضيه از محتوای آن هر کدام – اقتصادی – اجتماعی –
هر جامعه ای متشکل از . ه پيشتر بدان اشاره رفتجايگاه خاص خود را داشته و مفهوم جداگانه ک

طبقات اجتماعی و تحوالت آنهاست و نقش هرکدام در سرنوشت و تغيير مسير ملت ها نقش 
تحليل سطحی اوضاع و وقايع و رويدادها در جهت مصالح فردی و . اساسی و بنيادين دارد

ط موجود و ادامه استثمار و و طيف در بر گيرنده در جهت حفظ شراي) ايدئولوژی ( ديدگاهی 
غارت منافع و مصالح ملی ملت عرب و رابطه اين دو قطب بر معيار استثمار کننده و استثمار 

انتفاضه نبرد سرزمين و نبرد هويت و بقا ملتی است که در پديده های اجتماعی . شونده می باشد
کلی که باشد تاثير خود را تحوالت به هر اندازه و ش. خود را هويدا ساخته و شکل پذيرفته است

 تنظيم نمودن تحوالت –خواهد داشت و عوامل در بر گيرنده چنين پديده ای متاثر از تحوالت آن 
 يارگيری و تنظيم – انتخاب خط مشی – انتخاب شکل و شمايل پيش روی – ارزيابی ها –

ر می رود که  پشتوانه تحوالت انتفاضه بشما– ميزان قدرت و تاثير آن بر انتفاضه –صفوف 
روندی که از گسترش تداوم اساسی ترين اهداف انتفاضه يا . خواست ديرينه و تاريخی ملتی ست

در جهت فروپاشی آن و با داشتن سابقه ديرينه و تاريخی بعنوان سد و مانعی در برابر روند 
را تمامی سعی و تالش و کوشش خويش , کنونی و با توجه به شرايط فعلی جامعه و سرنوشت آن

در جهت اخماد و افشال و به حاشيه راندن انتفاضه سرمايه و نيروی زيادی صرف اهداف شوم و 
نموده اند که با هوشياری و درايت اهداف اشغالگران ) جمهوری اسالمی ( توسعه طلبانه خويش 

  :نقش بر آب گشت و دو عامل نقش اساسی و حياتی ايفاء نمودند
  . بحران همه جانبه– 2 .              عامل انتفاضه– 1

استمرار و گسترش بحران تا مرحله به زانو در آوردن و تاثيرات برون مرز بر پايه و اساس 
انتفاضه و استمرار آن و بحران همه جانبه و کنونی منطقه و تحت تاثير قرار گرفتن طبقات 

ی و تحليل اجتماعی که در تحوالت اخير با عکس العمل و واکنش هر يک از نهادهای اجتماع
روند کنونی انتفاضه . تحکيم صفوف خويش را در سطح جامعه منعکس نمودندرفتن در انتفاضه و

و بحران حاکم بر منطقه و تاثير پذير نمودن آن در سطح جامعه و انعکاس آن در سطح بين المللی 
ان ملت بر اهميت و اعتبار و جايگاه انتفاضه افزون گشت و مشروعيت و مقبوليت آن را در مي

سرکوب سياسی و بذل و بخشش اقتصادی هيچ کدام راه عالج و برون  .عرب به اثبات رساند
رفت از شرايط موجود و تغيير ماهيت و استراتژی و اهداف آنان و از عمق و گسترش بحران 

تغييرات ساختاری و اساسی ست که سرنوشت آينده منطقه را رقم خواهد , منطقه نخواهد کاست
بخشش از نوع انتفاضه ای آن از سوی دولت جمهوری اسالمی ايران و  و بذل وزد نه رفرم

بحرانی شدن د و منحرف نمودن پروسه انتفاضه ورانت خواران حکومتی ست که سعی در اخما
 اروپا –اوضاع اقليمی و جهانی و انزوای سياسی جمهوری اسالمی از سوی متحدان امريکا 

 –ملت عرب و ملت کرد , و سرکوب ملت های جغرافيای ايراننسبت به پروژه های اتمی ايران 
انزوای سياسی را برای جمهوری اسالمی به ارمغان آورده و ,  زندانيان سياسی–حقوق بشر 
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راهيابی به مکتب های بين المللی بهترين و وزه فعاليت طيف سياسی برون مرز وگسترش ح
 را در ميدان بين المللی باز يافته و تجربيات مناسبترين گزينه را انتخاب نموده و جايگاه خويش

اساس پايه گذاری تحولی عظيم و سياسی و دفاع چنين واقعيتی پايه و.  نموده اندبيشماری را کسب
 – چاپ عکس –فعاليت و جنب و جوش . از ملت عرب و منافع و مصالح آنرا در بر گرفته است

ديدگاهها و برنامه ,  تجمع و افشاگری–تحليل  – مصاحبه – گزارش – بيانيه – اعالميه –نشريه 
  .های سياسی مشخص را بهمراه داشته است

 سازمان – احزاب –گسترش حوزه فعاليت جبهه رت سياسی ناشی از قدرت و اراده وتوسعه و قد
افزايش فشار . ها ناشی می شود و نقطه عطفی در راه دموکراسی و جامعه مدنی بشمار ميرود

شغالگران آنان را بسوی عنف سوق داده که ناشی از عجز و ناتوانی دولت جامعه بر عليه ا
با سرعت بخشيدن به . جمهوری اسالمی ايران در حل بحران و معضالت جامعه و منطقه ست

راه , تحوالت پيش روی آنتحوالت در منطقه و پشت سر گذاشتن مرحله به مرحله انتفاضه و 
راه طوالنی در پيش , مطرح شدن مسائل حاشيه ای بيشماریظهور ونشيبی وپر فراز وطوالنی و

روی و در برابر همگان و آينه تمام نمای جوهره و کشش و عمل کردهای نيروهای حاضر در 
نيروئی که بتواند در کنار ملت عرب و انتفاضه و . صحنه و ميدان انتفاضه را به اثبات می رساند
روسه کنونی را ادامه و به دور از جنجال و هياهو بر اساس واقعيت منطقه و همگام با آنها پ

  .تحوالت را پيگيری و نقش موثر خويش را ايفا نمايد در صحنه انتفاضه باقی خواهد ماند
 اقتصادی و حفظ و بقاء نظام و ساختار کنونی را –هر گونه تحوالت بر مبنای اصالحات سياسی 

ان را بهمراه داشته باشد بمعنای بقای در بر داشته باشد و حافظ منافع و مصالح دولت اير
اشغالگران در منطقه و تسلط بر زيربنا و روبنای جامعه و شريان حياتی منابع و مصالح منطقه و 
استمرار روند و ساختار هشت دهه حاکميت بر منطقه خواهد بود و مروجان و دارندگان چنين 

شاء و رسوا و ماهيت شان را برمالء ايده و طرز تفکری واپسگرايانه را در پيشگاه ملت عرب اف
سازيم و فريب سخن پردازی ها و مانورهای عوامفريبانه آنان نشويم و محکوم به فنا و نابودی 

  .خواهند بود
اجتناب ناپذير نمودن تغييرات در جامعه بر اساس . انتفاضه ريشه هر تحولی در جامعه ست

و .  فرهنگی جامعه ست–والت سياسی دگرگونی حاصل تح, دگرگونی طبقات اجتماعی می باشد
بدنبال آن تحوالت اقتصادی را بهمراه خواهد داشت که تحولی ساختاری ست و در بر گيرنده 

 –از سوی ديگر عدم انسجام در تحوالت اخير را در ناهماهنگی . ارکان جمهوری اسالمی ست
ام از موارد فوق اصالح و عملی نمودن هر کد.  عدم تشکل جستجو نمود–عدم برنامه ريزی 

  .استمرار مشی و مصونيت آن در برابر تهاجم و سرکوب دشمنان انتفاضه تضمين می نمايد
مهمترين عامل و اساسی ترين آن تغيير سيستم و ساختار اقتصادی منطقه ست و قطع هر گونه 

استراتژی ملت عرب و انتفاضه در اينجا ارزش و . وابستگی صنعتی و رابطه توليدی می باشد
آنچه . رفرم در پروسه انتفاضه جايگاهی نخواهد داشت و بيان زبان حال نيست. معنا خواهد داشت

در شرايط کنونی و با توجه به شرايط عينی جامعه روند طبيعی اش را سير کند فروپاشی سيستم 
ملت عرب در پروسه انتفاضه چيزی را از دست نخواهد .  اقتصادی منطقه ست–و نظام سياسی 

 متاثر از آن گردد و در سرنوشت آن تاثير سلبی داشته باشد بلکه بعکس بر سرنوشت داد که
شفافيت در . خويش و سيادت بر منطقه و استيالء بر نهادهای اجتماعی را از آن خود می نمايد
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.  فقر می گردد– فساد –ساختارهای جامعه مانعی در برابر بروز و ايجاد رشد و تداوم تبعيض 
 ارتقای –ايط ذهنی جهت فراگيری فرهنگ سياسی و گرايش به امور سياسی مناسب ترين شر

فرهنگ سياسی خواهد بود و مسئوليت طبقات اجتماعی ملت عرب را نسبت به حق تعيين 
يگانه دشمن انتفاضه در شرايط کنونی خوش بينی و خوش . سرنوشت خويش بهمراه خواهد داشت

 خطوط فکری متناسب بر پايه ضرورت های تدوين. باوری از اوضاع و شرايط کنونی ست
  .عينی منطقه و ملت عرب می باشد

  
  

  انتقال آب کارون
  .هيچگونه توجيه اقتصادی نخواهد داشت) انتقال آب کارون ( اجرای چنين پروژه هائی 

هزينه انتقال يک ميليارد دالر و نيم و ) رفسنجان ( در پی پروژه انتقال آب کارون به کرمان 
  .زار ميليارد ريال هزينه می شودهفت ه

حجم باغات پسته رفسنجان از سی و پنج هزار هکتار در اوايل انقالب به يکصد و ده هزار 
 ميليون هکتار 4,5 ميليون هکتار زمين است که حدود 6,8خوزستان دارای . هکتار رسيده است

 1,3حدود . ه استاز زمين های مذکور به کشت انواع محصوالت زراعی و باغی اختصاص يافت
اجرای چنين . ميليون هکتار از زمينهای حاصل خيز منطقه در حاشيه رودخانه کارون واقع است

 کشاورزی منطقه و آب شرب و اشتغال ضربه می زند و برداشت –پروژه ای به محيط زيست 
های آب کارون از سرچشمه ها صورت می گيرد که خطر جدی کم آبی در منطقه و ميرائی 

 ميليون متر مکعب آب کارون به 250زی را به ارمغان خواهد آورد و انتقال ساالنه کشاور
,  کيلومتر خطوط لوله گذاری384,  کيلومتر تونل56. رفسنجان نيازمند عوامل اجرائی زير است

 کيلومتر شبکه گذاری و تاسيسات نياز دارد و نظر کارشناسان اقتصادی منطقه و تاثيرات 400
ل آب کارون به رفسنجان پروژه ای ملی نبوده بلکه در جهت منافع رفسنجان در انتقا, سلبی آن

 هزار هکتار برای 750 ميليون هکتار زمين حاصل خيز منطقه برای 1,6. کرمان می باشد
از نوع صادراتی آن و انحراف دوميليارد متر مکعب آب کارون ) ميگو ( پرورش ماهی , مزارع

و  % 90و % 80رطوبت . افت پتانسيل مواجه می شوند % 20 آبی منطقه –نيروگاههای برق 
انتقال يک ميليارد متر مکعب آب از .  درجه در انتظار منطقه خواهد بود50گرمای باالی 

و مشهد با هزينه ) رفسنجان (  کرمان – قم – يزد –سرچشمه های کارون به استانهای اصفهان 
 هزار هکتار زمين را در استانهای ذکر شده 45 تا 40سرسام آور که اين ميزان آب می تواند 

 متر مکعب در ثانيه 200مردم منطقه در فصل تابستان نياز مردم به آب کارون . بارور سازد
  .است

  :دکتر مصطفی چرم عضو هيات علمی دانشگاه جندی شاپور و استاد يار
انتقال . قل می شوددر اين طرح آب کارون به زاينده رود منت.  بايد متوقف شود2طرح کارون « 

 13,76 ميليون متر مکعب آب از طريق تونل بطول 120آب دز به زاينده رود مرحله اول 
تونل چشمه .  متر مکعب آب را در ثانيه به پشت سد زاينده رود منتقل کند22کيلومتر قادر است 
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» .ود ميليون متر مکعب آب از سرشاخه های دز به زاينده ر300 انتقال 3لنگان و کوهرنگ 
  .1384 پنجشنبه اول ارديبهشت –همسايه ها 

شوری آب کارون دو هزار و پانصد ميکرو زيمانس است و تبعات سلبی انتقال آب کارون به 
  .رفسنجان منجر به نابودی تاالب بين المللی فالحيه می شود

  :مصطفی مطور زاده نماينده محمره در پارلمان در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی
ميراث طبيعی و تاريخی کشور و گهواره پرورش تمدن . ون صرفا يک رودخانه نيستکار« 

  .است و نابودی کارون پيامدهای امنيتی و زيست محيطی برای کشور در پی دارد
 کيلومتری شهرستان ايذه در شرق منطقه بر روی رودخانه 28 در فاصله 3سد و نيروگاه کارون 

شاخه های  اسان جنوبی از رئيس جمهور خواست آب از سراستاندار خر. کارون ساخته شده است
  .»). استاندار خراسان جنوبی –ابراهيم رضائی بابادی . ( کارون به اين استان منتقل شود

  . روزنامه صبح همسايه ها706 آذر شماره 26پنجشنبه 
 –ن  اصفها– يزد – رفسنجان –انتقال آب از سرشاخه های کارون به استان خراسان جنوبی « 

 آذر 26 پنجشنبه – همسايه ها –روزنامه صبح . ». ساوه و قم منتقل می شود– کاشان –محالت 
  .706سال سوم شماره 

  .3عوارض و پيامدهای سلبی آب گيری سد کارون 
 هزار کشاورز در مسير 35 آذر بهترين فصل کشت بهاره در منطقه ست و به 20 آبان تا 20« 

 ميليارد تومان به 200هش محصول ببار خواهد آورد و خسارت  تن کا100سد آسيب ميرساند و 
  .1384روزنامه صبح همسايه »  . می باشد3کشاورزان منطقه پيامدهای آب گيری سد کارون 

کشاورزان منطقه با روی آوردن و استفاده از آب چاه در جهت رفع آب مورد نياز کشاورزی و 
 6 الی 4ينه گزاف و پرداخت ماليات ساليانه معادل شرب اهالی قريه استفاده نموده و با تحمل هز

استفاده و بکارگيری بخشی از کشاورزان منطقه و با . ميليون ريال به اداره کشاورزی می باشد
اين سرمايه می تواند در جهت رفع ديگر ابزار آالت و , تحمل هزينه سرسام آور و کمر شکن

ت آنرا بر طرف نمايد و بر افزايش بازدهی و ماشين آالت مورد نياز زمين و کشاورز و محصوال
ميزان محصوالت خويش بيافزايد و اين در شرايطی است که آب رودخانه کارون از مبداء يا 
سرچشمه های آن بطرف باغات پسته رفسنجان و زاينده رود اصفهان و ديگر مناطق ايران منتقل 

  .می کنند
.  متر می باشد120 الی 100هر چاه به ديگری  متر می باشد و فاصله 85زدن يا حفر چاه عميق 

 هفته می 2 هفته تا 1 ميليون ريال و مدت زمان تکميل و بهره برداری ار آن 15هزينه هر چاه 
و استفاده از چنين شيوه ای مدت ده سال سابقه دارد و زير نظر مهندسان وزارت . باشد

 می باشد به حساب وزارت کشاورزی  ميليون ريال6 الی 4کشاورزی و ماليات يکساله آن معادل 
 .منطقه واريز می گردد
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  پايان سخن
دوران جديد حکومت وحشت و ترور پس از انتفاضه محمره دگر بار در سطح و ابعاد وسيع با 

 –تمسک به استراتژی ديرينه و تحقق اهداف خويش و خوی توسعه طلبانه اشغالگران نظامی 
 سياسی و –ه ملت عرب و منطقه و تحميل آسيب های اجتماعی سياسی دولت ايران بر علي

  .اقتصادی و فرهنگی در جهت ديموگرافی و آسيميالزاسيون منطقه
انتفاضه با پيش رو داشتن مسائل اقتصادی و سياسی منطقه و ديدگاهها و برخورد با دولت ايران 

ت به سوی منطقه می و اهداف توسعه طلبانه و غصب اراضی به عناوين مختلف و سيل مهاجر
يکی در جهت , مسائل و ديدگاههای نژاد پرستانه که در بر گيرنده و معرف دو قطب متضاد. باشد

 استثمار و تغيير هويت ملتی و ديگری در جهت حفظ هويت و دفاع از –غارت و چپاول 
اهيم افکار عمومی ملت عرب يکی از حياتی ترين و پايدارترين مف. سرزمين و حفظ آن می باشد

  .اين مقوله و رسالت خويش در برابر دولت ايران بشمار می رود
اهميت و مفاهيم اين مقوله حياتی و سرنوشت ساز و مهم بخش الينفک انتفاضه در برابر قطب 

مسئله بقاء و نفی و برجسته نمودن استراتژی و تغيير بافت و . متضاد خويش بشمار می رود
اهميت . تجلی شدن اهداف از سوی دولت ايران می باشد سياسی ملت عرب –ساختار اجتماعی 

علمی هر کار تئوريک چه در حوزه شناخت و چه در قلمرو درک فرهنگ و مبانی جامعه 
تغيير . شناختی آن مورد ارزيابی و تجزيه و تحليل روان شناسی جامعه در خور تعمق می باشد

ايتی و تقويت ريشه انتفاضه و  فرهنگی موجب نارض– اقتصادی – اجتماعی –ساختار سياسی 
( در دوره ای . اراده و پتانسيل آنرا در جهت تغيير بنيادين ساختارهای فوق سوق داده است

نقش , که افکار عمومی ملت عرب آماده و خود را مهيای چنين انتفاضه ای نموده است) دورانی 
ای مستقل به مبارزه  ح همچنان در کنار ساير نيروها و طيف ه–احزاب درون وطن االهواز 

ايفای نقش و اهميت . فکری خود تا مرحله ای استمرار يافت که به انتفاضه ای ملی تبديل گشت
انتفاضه نه تنها تاثيرات خود را . اهرم فشار را در استمرار و تحوالت فکری منطقه مشاهده نمود

بر ساير اقشار و بلکه تاثير پذيری خويش را , بر طيف سياسی و آگاه جامعه به جای گذاشت
طبقات اجتماعی به مثابه رکن مهم در به ثمر رساندن هدف غائی و سرنوشت ساز ملت عرب و 
منطقه بشمار می رود و سرعت تحوالت فکری رو به فزونی گذاشت و رشد و توسعه ادبيات 

ت تقويت ساختارهای کنونی از سوی دولت ايران در جه. سياسی و تاثيرات آنرا هويدا نموده است
منافع و مصالح خويش در منطقه و بهره برداری های استثماری و تصرفات اشغالگرانه بر عليه 

پذيرش واقعيت انکار ناپذير از سوی دولت ايران و استمرار . ملت عرب و جغرافيای آن می باشد
انتفاضه ملی و گسترش و حضور مستمر در صحنه و پشتيبانی معنوی و بين المللی از انتفاضه 

خانه . رابر دولت جمهوری اسالمی ايران و جنايات آن ضروری و حياتی بشمار می روددر ب
تکانی فکری و بازنگری رويدادهای تاريخی و تصحيح آنها در کليه جوانب و ابعاد آن و قرار 
دادن پديده ها در جای خويش نادرستی و صحت و سقم هرکدام روشن گردد و ارزش هر کدام 

تمين دهه اشغال نظامی سياسی منطقه توسط قشون رضا شاه پهلوی و هش. همان باشد که هست
سومين دهه حاکمت جمهوری اسالمی و فروپاشی اقتصاد و گسترش دامنه نارضايتی اجتماعی 

شرايط را مهيای جهت گيری و رشد دامنه تحوالت و قدرت فراگيری , سياسی در صفوف مختلف
ن از مرحله ابتدائی به مرحله متوسط و سپس بسوی تغييرات زيرساخت های جامعه و ادراک آ
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در مرحله نهائی در پرتو پروسه انتفاضه کنونی و جوهره متکامل نارضايتی اجتماعی سياسی 
تحوالت مهمی که همگام با انفجار اجتماعی . ملت عرب در برابر دولت ايران آشکار نموده است

بستر مناسبی جهت شکل گيری , فشانسياسی منطقه در برابر پوپوليست های دولت ايران و اهدا
انتفاضه و موجبات تحوالت اجتماعی و تاثير پذيری آنرا بر ساير طبقات اجتماعی فراهم نموده 

اهداف سياسی و اقتصادی دولت ايران و مسائل اجتماعی و فرهنگی از اهميت خاصی در . است
 هدف مشخص نيروی سطح جامعه به لحاظ منش و کردار توسعه طلبانه و استراتژی معين و

 – تلويزيون – راديو – تاريخ – فرهنگ –مهاجر با گسترش دامنه نفوذ خود در ابعاد زبان 
نا . می باشد)  دانشگاه –مهد کودک (  آموزش و کتب درسی در مقاطع مختلف –مطبوعات 

گر همگون و نامتجانس بودن هر دو پديده ريشه ای و اساسی دو ملت و ويژگيهای متمايز از يکدي
و عدم تطابق اين دو و تحميل ويژگيهای برشمرده از اهم مقوالت دو ملت با جوامع مختلف 

 آداب – زبان – فرهنگ – تاريخ – ذهنی –تفاوت ماهوی در برداشت های فکری . يکديگر است
  . رسوم و تقاليد اين دو را از يکديگر متمايز می نمايد به استثناء دين–

 سياسی و نياز جامعه به تغيير و تحول بنيادين و اساسی –تماعی انتفاضه و گسترش پايگاه اج
چهره نوينی به آن اعطاء نموده و موجبات تحول عظيمی در فراسوی روستاها و شهرهای دور 
دست منطقه را فراهم آورد که زمينه ای جهت مشارکت آنان و همسوئی با انتفاضه و تغييرات 

  . منطقه عينی تر نموده استکمی و کيفی را در بطن جامعه و در سطح
ضروری ست که نسل جوان با متون و ادبيات گذشته خويش آشنا و , اگر حمل بر مداهنه نشود

 صحيح و عميق متون و ادبيات منجر به ارتباط درست نسل –مرور و بررسی و کنکاش دقيق 
ی باشد استمرار جوان با آثار پيشينيان و مبارزات و هدف و خواست آنان در برابر دولت ايران م

و مد هشت دهه مبارزه از نسلی به نسل ديگری نتيجه انتفاضه کنونی ست و نيازی به کالبد 
 سياسی نداشته و انتفاضه مجرای طبيعی خويش را بر اساس درک شرايط -شکافی اجتماعی 

پيش فرض اين نگرش ,  سياسی معطوف خواهد ساخت-عينی جامعه و تحوالت اجتماعی 
 سياسی بيش از هر چيز –ع تقسيم بندی و تعيين هويت و بافت و ساختار اجتماعی چيست؟ اين نو

 –مبتنی بر طبيعی دانستن و ثابت جلوه دادن واقعيت های کنونی ملت عرب در ابعاد اجتماعی 
! انتفاضه پروژه نيست.  فرهنگی جامعه و سيادت بر منطقه بشمار می رود– اقتصادی –سياسی 

ی برای تمامی فصول و تداوم تسلط آن در فضای سياسی منطقه و تحت پروسه مبارزه و روند
  .الشعاع قرار دادن و تغيير ساختار سياسی و تحوالت اجتماعی کنونی جامعه بشمار می رود

صف آرائی متحد و متشکل نيروها و طيف سياسی در برابر دولت ايران اولين عامل موفقيت و 
رد با عوامل مافوق خود در منطقه به ترازوی تنش ميزان تناسب و قدرت خويش را در برخو

های اجتماعی سياسی به قياس خواهد گذاشت و ارزيابی دقيق در تحوالت پيش روی را به عيان 
ارتقاء سطح کمی و کيفی اجتماعی سياسی نيروی معنوی جامعه در بر گيرنده طبقات . می گذارد

 سياسی و منسجم و افشای ماهيت و اهداف شيوه برخورد و عمل کرد. اجتماعی منطقه خواهد بود
برای هر تغيير و تحول جوهری و جدری و . دولت ايران در حق ملت عرب ضروری ست

بنيادين نيروی جوان جامعه اين انرژی ذخيره شده و دارای پتانسيل باال و اهرم فشار در برابر 
نيروی سرشار اين نسل دولت ايران و نارضايتی اجتماعی سياسی جامعه جوان ملت عرب که از 

چنين نيرويی را می بايست در جهت خواست و اراده برحق و مشروع . برخوردار می باشد
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نيروی جوان که دارای خصلت . تاريخی ملت عرب بکار گرفت و از آن بهره مناسب را بگيريم
ن شجاعت و قدرت برخوردار بوده و در برابر واکنش های نا متجانس و اشغالگرانه دولت ايرا

اين نسل چيزی را از دست نخواهد داد بلکه در مبارزات خويش , عکس العمل و مقاومت نموده
طبيعی ست دولت ايران در برابر اراده چنين . بدنبال کسب حقوق مشروع ملت خويش می باشد

چهره عريان و ,  اعدام– شکنجه – زندان –ضرب و شتم . نيرويی به قوه قاهره متوسل می شود
اجتناب ناپذير بودن تحوالت اجتماعی . ايران را در برابر عموم نمايان می سازدماهيت دولت 

پيش زمينه انتفاضه ای گرديد که در دراز مدت در چنين پروسه هائی خود را نمايان خواهد 
تاکيد بر هدف غائی و نهائی و موقعيت ژئوپلتيک و ژئواستراتژيک منطقه و منابع . ساخت

اين در شرايطی ست . ی شدن پروسه انتفاضه را بهمراه خواهد داشت نفت و گاز طوالن-طبيعی 
که روند رويدادها مسير طبيعی و واقعی خود را سير نمايد و در حيطه جغرافيائی خويش عمل 
کند و چنانچه عواملی خارج از اراده و قدرت و حجم انتفاضه عمل نمايد و روند کنونی و پروسه 

سير آنرا دگرگون نمايد و تحوالت و تغييرات ژئوپلتيکی را بهمراه آنرا تحت الشعاع قرار داده و م
داشته باشد معادالت منطقه ای به گونه ديگری شکل و تحت تاثير مستقيم تحوالت آن قرار خواهد 

 سياسی آنرا از –بايد ديد چه چيزی اين رويدادها و وقايع و حوادث منطقه ای و اجتماعی . گرفت
کند و آنرا در برابر عوامل ديگر اقليمی و جغرافيای کنونی آن صف ساير تحوالت متمايز می 

 .                   آرائی می کند
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 ايران یاسالم ىجمهور دفتر رئيس

 جمهور رئيس دفتر
 یتعال بسمه

 ینجف دکتر یآقا جناب کشور بودجه و برنامه سازمان محترم رياست

 سالم با
 اعراب یجمعيت ساختار تغير خصوص در یمل امنيت یشورا مصوبات و شده گرفته نظر مد یسياستها پيرو

 تابعه یواحدها به و الحاق ذيل مصوب یبندها است الزم کشور نقاط ديگر در آنان مطلوب توزيع و خوزستان
 .گردد ارسال و ابالغ

 در و ظرف در مهاجر و یبوم زبانان یفارس به نسبت خوزستان اعراب جمعيت که گردد اتخاذ یترتيب. -1
 .برسد سوم يك به سال ده حداکثر

 تسهيالت  بر عالوه خوزستان استان به یآذر اقوام ويژهب اقوام ديگر مهاجرت و حضور افزايش جهت. -2
 متعاقبًا که شده گرفته نظر مد یبيشتر تسهيالت 14/4/1371 مورخ 7-2/971/5-ب-3-416 بخشنامه مصوب
 .ميگردد اعالم

 تهران، ويژه به استانها ديگر به آنان کرده تحصيل قشر مهاجرت پديده که شود عمل یبنحو است الزم -3
 .يابد افزايش تبريز و اصفهان

 روستاها، محالت، باقيمانده ینامها تغير قبيل از  قوم اين وجود بر دال نشانها کليه محو ضمن شود یسع -4
  .شود استفاده یفارس یها واژه از.....مناطق، خيابانها،

 افراد از مصوبات یاجرا ترشدن یعمل هرچه جهت است الزم موضوع بودن محرمانه بر تًاکيد عين در. 5
 .گردد استفاده وسيله بعنوان مطمئن زبان عرب

 و یانتظام ینظام ینيروهامعلمان،:  کارمندان دانشجويان، توزيع خصوص در جديد مصوبات کليه. 6
 .ميگردد پيوست استانها ديگر در کشاورزان

 یابطح یمحمدعل سيد

 : رونوشت         
   .اطالعات وزارت ـ 1
  .ور  ـ وزارت آش2
  .ازيس روزارت مسكن وشه ـ 3
 . ارشاد اسالميوزارت فرهنك و ـ 4
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