
 
 تفاءلوا في الخير تجدوه 

  
  وحدة تنسيقية وميثاق شرف بين تنظيمين احوازیين هذا ما وقعنا عليه 

  
حرآة التحریر الوطني االحوازي والجبهة الدیمقراطية الشعبية للشعب العربي االحوازي ( وقع فصيلين احوازیين 

السياسية (الت المختلفة خصوصا على ميثاق شرف لكي یوحدو جهودهم و ینسقوا نضالهم المشترك في المجا)
نوفمبر الماضي ليسجلوا وبشكل عملي استجابة  وذلك بتاریخ الثامن و العشرین من شهر) ‘االمنية ‘ االعالمية ‘

شافية لمطالب الساعة الملحة دون تحفظ وبعيدا عن آل اشكال االنانيات الحزبية و التنظيمية منسقين في مابينهم 
ن في ما یمكن فعله لخدمة القضية و نضال شعبنا دون ان یتراجعوا من ثوابتهم على ما هو ممكن ومتشارآي

التنظيمية او الوطنية ،ال ، بل وضاعفوا قدراتهم التنظيمية من خالل مساعدتهم لبعضهم في المجاالت المختلفة 
 تقوم بنقد مؤیدة ومنها منها و آنا قبل التوقيع نتوقع ردود االفعال المختلفة. وسنشاهد انشا اهللا في المستقبل المزید 
وجاءت الردود العلنية لبعض االخوة في التنظيمات االحوازیة و الجاليات و . بناء و اخرین یحاولو عرقلة المسيرة

االفراد وشاهدها الكثيرون و ننتظر ردود رسمية و علنيه ایضا من تنظيمات و شخصيات احوازیة اخرى یهمها 
ولكن خالل االیام القليلة الماضية .  مستقبال وليس لدینا أي استعجال في الرد عليهاالشأن االحوازي من منطلق وطني

شاهدنا بعض المقاالت تكتب دون تسمية حقيقية و مواقع احوازیة تنشرها من منطلق حریة التعبير وآنا نعتقد ان  
ينا لنا و الكل یعرف ارقام هواتفنا الناقد المنصف الذي یتمكن من االتصال بنا بشكل مباشر او توجيه النقد الصادق ال

و آذلك عناویننا آما اننا نتواجد في غرفة االحواز یوميا ومع آل هذا نحن نتفائل في الخير و نقول ان من آتب او 
دالل ( آتبت هذه المقاالت هو فاعل خير ولم یتمكن ان ینتقدنا بشكل مباشر و على هذا نرد على ما جاء في المقالتنين 

   ) ومحمد االحوازياالهوازیة
  ....جاء في مقال  االخت دالل. 
راء آانت تتزاید من اي جهة وفي الواقع  بالوحدة واحترام اآلة هو،ان في حين الذي االصوات المنادیالسئوال االول 

ة في حين آنا نسمع اصواتا تنادي بالوحدة بين جميع االحزاب والقوى األهوازیه دون استثناء،لماذا الحرآة والجبه
، ال ان في بدایة الحدیث والتشاورعن .......... عالن شيء باسم الوحدة الوطنية بينهم وحسب؟؟،ستعجتال في ِاِا

  الحمد هللا اصبحت مصلحة الحرآة والجبهة اليوم(، تعلن الحرآة والجبهة حسب مصالحهما االنية ةالوحدة الوطني
ادهما للحدیث مع باقي االحزاب والشخصيات وفقا لميثاق عن اتفاق بينهما وبعد ذلك تعلنان عن استعد) شيء واحد

یشكل نواة اساسية في رحم الوحدة التنسيقية   هذا الميثاق الشرف ((آما جاء في المادة السابعة التي تقول! الشرف 
 التشاوریة، وعلى هذا االساس قنعنا ان یكون الميثاق رسالة دعوة النضمام التنظيمات االحوازیة إليه بموافقة

  .))التنظيمين المؤسسين لهذا الميثاق
قبل ان ادخل في الرد على ما جاء في السؤال االول  اود ان انوه لموضوع وهو المقترح الذي طرحه االخ المحترم 
طالب ابو فراس امين عام الحزب الوطني العربستاني  والذي نشر في موقع الجبهة الدیمقراطية بتاریخ الحادي عشر 

اننا لن نغفل عن ما جاء في ‘  لعام الجاري أي قبل توقيع ميثاق الشرف ب سبعة عشر یوما  من نوافمبر من ا
المقترح من نقاط ایجابية عدیدة وان عدم رد الجبهة الدیمقراطية على المقترح حتى االن لم یاتي عن عدم االهتمام 

ا و اننا نقدر الجهود و الخطوات التي بما جاء في المقترح  او بمن آتب ولكن لظروف و لحسابات اخرى مختلفة تمام
یقوم بها االخ طالب المضخور خصوصا في االونة االخيرة وال نرید ان نزاود في الكالم حيث یعرف االخ طالب 
احترامنا له رغم خالفاتنا في قضایا نعتبرها مصيریه خصوصا ما یتعلق بنظرته الیران و لالنتفاضة النيسانية 

مقراطية الشعبية قبل ان ینشر االخ طالب مشروعه وآتاباته موجودة على موقع عربستان ولموقفه من الجبهة الدی
  .قبل المقترح یمكن لكل القراء مطالعتها من جدید 

دء من                                    شاور ب ه ان الحدیث عن الوحدة و الت ذآر في ذي ت ى سؤالها االول ال ى االخت دالل و عل اما ما یخص الرد عل
ل                        خالل مقال االخ طالب او االخ ال       ام ب ذا الع دأ في ه م یب كعبي في غرفة الباتاك اود ان اذآرها ان الحدیث عن الوحدة ل

ادرة و یعرف االخ          الخ عباس عساآرة مب ادرتين ول وطني االحوازي مب ر ال ة التحری ان لحرآ ل عدة اعوام وآ دأ قب ب
ة ال  ا دعت الجبه ا آم ا نعرفه نجح السباب آلن م ت ذا و ل ل االخوة االحوازیين ه اریخ طالب و آ شعبية بت ة ال دیمقراطي

ة و             ) أرسلت الدعوات قبل شهر     ( الثالثين من نيسان     و بشكل رسمي من خالل رسائل وجهت لكل التنظيمات االحوازی
الشخصيات المستقلة بما فيها االخ امين عام الحزب الوطني العربستاني و آذلك من خالل التلفون و من خالل دعوة             

ا           عامة على شبكات االنترنت الج     ة ومنه ين االخوة االحوازیين و حضرعدد من التنظيمات االحوازی شاوري ب اع ت تم
ام                            ا الع ر االحواز بامينه ة لتحری د اهللا المنصوري و الجبهة العربي الح عب ام ف ا الع منظمة تحریر االحواز ميعاد بامينه

ين ارس       د للمجتمع الة تائي الل رس ن خ وازي م وطني االح ع ال ة التجم شاري و حرآ ود ب ل  محم لها االخ المناض



ر من                  ا حضر عدد آبي ة آم ة من الجبهة الدیمقراطي ة وبمشارآة فاعل اطق الرسمي للحرآ الدآتورعباس عساآرة الن
اقي                        ذي ضم عدد من التنظيمات و لالسف غابت ب الشخصيات المستقلة االحوازیة و آان اآبر التجمعات االحوازیة ال

ر     التنظيمات دون ان ترسل حتى رسالة او رد بم         ا فيها الحزب الوطني العربستاني رغم الظروف الملحة التي آانت تم
د                       بها االنتفاضة و الحاجة الى مثل هكذا اجتماع وشكلت من بين الحاضرین لجنة من بين التنظيمات و المستقلين وعق

د              م تحل بع دأ قب            (( اجتماع على شبكة االنترنت و الزالت قائمة و ل سيقية ب ا ان بحث الوحدة التن و     آم رح االخ اب ل مقت
اق          راس سبق ميث و ف فراس بين لجنة العالقات االحوازیة في الجبهة و الحرآة وحتى اذا افترضنا ان مشروع االخ اب

ومع هذا اننا لم نكتب   )). ؟  الذي سبقت مشروع االخ ابو فراس      الشرف الم یكون قبل هذا عدد من المشاریع االحوازیة        
در            دم الحضور            و لم نعاتب على عدم حضوره و نق ل تنظيم او استدالله لع ا آ ذي یمر به تفهم الظروف ال ا   ‘ و ن ا ی آم

ا                   صاحبة المقال بماذا یضر التنسيق بين الحرآة والجبهة بمشروع او مثل ما سميتيه مقال االخ طالب المذخور وهل م
ام                    ا یخص مواقف         جاء به مشروع االخ طالب یضر الجبهة و الحرآة ونحن  ال نرى ذلك بل نراه خطوة الى االم  في م

ا                   شجاعة آم الحزب تجاه القضية االحوازیة وآبر االخ طالب اآثر من قبل باعيننا بقدرته علي التغيير و طرح االمور ب
ه                          ا نختلف مع ا في م اننا نتفائل ان نناقشه في المستقبل في آل االمور التي طرحت في المشروع ونقول ارائنا وافكارن

شكل مباشرعن اره ب سمع الفك ل صبر و ن سنا بك د انف ل نم ساهل ب ل و ال نت ا ال نهم ل یعرف انن د الوقت المناسب والك
وال ادري لماذا انت منزعجة ان تصبح مصلحة الجبهة    ‘ للالمور وآما طلبتي ال نرید االستعجال في القضایا و الردود     

ا ا لالحواز جميع وة وقوتن دة ق يس بالوح دة ال ة مصلحة واح اء االو الحرآ اء  و نحن من ابن رى ابن ك ال ت حواز او ان
ال القوغاز      دخلي االخ        !!!!! االحواز هم اهوازیين ؟؟؟؟ بل اتوا من جب و آنت ال ت ا اتمنى ل زعجكم ؟؟ آم ا ت او ان قوتن

ه                                 ل آتابات ه یكتب اسمه الحقيقي في آ ين التنظيمات وان ى الوحدة ب ه احرص عل ذه الن ك ه ا  . ابو فراس في مقاالت ام
ه                 مایخص البند السابع في      الميثاق الذي اعتبرتيه یعيق وحدة باق الحرآات او یعيق حرآة أي من الفصيلين اود ان انب

ع        الخامس  صاحبة المقال انني استغرب آيف تقرئين البند السابع قبل قرائتها للبند             الذي یجيز الي من الفصيلين التوقي
سابع                   د ال ا ان البن ه        مع أي فصيل اخر و حتى توقيع على ميثاق شرف اخر آم ل ان ى أي جهة ب م یحمل أي شرط عل  ل

ود               ل البن اقش آ ادرة ان تن ا ق ل انه شروط ب اتي ضمن ال اعتبر دعوة لباقي التنظيمات وان هذا ال یعني ان التنظيمات ت
ا و     ال روئيتن شتها والآم ا لمناق ذهب الخوتن ن ی ل نحن م ا ب دا به شنا اح ر ان یناق ا ال ننتظ م انن ع المؤسسين وللعل م

ا ان                   تصحيح اخطانا    ى آم الخطوة االول ى و المشوار ال ینتهي ب و روئيتنا و ان آلمة نوات تعني تماما انه الخطوة االل
ك            . آلمة قناعتنا تعني ان هناك قناعات اخرى وهي محترمة لنا            ذا الجزء من مقال اني     ((((اما ما یخص ه شيء الث ا ال ام

ر    الذي یطرح نفسه هنا هو، نحن لم نعلم بعد بانهم حول اي شي ا              ددة               أتفقوا ،الننا اذ نق سات حوار متع د جل م بع دوا انه شرف یب اق ال  ميث
   متفقين في الماده االولي علي ان ارض األهواز محتلة وهل آان عندهم شك حول هذا االمر حتي االن؟ةومكثف

ر مصيره   ایضا یقولون اتفقت القيادتان على ان الخطاب السياسي العام هو المطالبة بحق شعالرابعةوفي الماده  ذآر  ((((  بنا في تقری ال ت
 .....))باقي البند الذي یتكلم عن تحریراالرض و االنسان 

ه   وفي الحقيقة ما اتفقوا عليه في هذا الميثاق، . حقيقيا" جدید او اتفاقا" وفي باقي المواد لم نري شيا   م  آل انسان اهوازي متفق علي  و ل
ة          لكي  تكون هناك حاجة النعقاد جلسات متعددة و مكثفة          ا               .یعلنوا في ختامها ان األهواز ارض محتل ي م وا عل م ان یتفق ان یجدر به ل آ ب

  )))آانوا مختلفين عليه 
خصوصا البند الرابع  الذي ذآرتيه و اتيت بنصف البند و ليس بكله وهذا یدل على ان آاتبة المقال من أي نوع من 

  حق تقریر المصير و تحریر االرض و االنسانینص على الكتاب حول اتفاق القيادتين على الخطاب السياسي و الذي 
حق تقریر ویعني ذلك احترام آل الروئيتين للجبهة الدیمقراطية الشعبية للشعب العربي االحوازي التي تتبنى شعار 

 و خالص شعبنا من االحتالل االیراني على اساس الشرعية الدولية  وآذلك روئية االخوة في حرآة المصير
 الكامل لالحواز و الشعب  و یمكن لك ان تراجعي منهجي الجبهة االستقاللوطني االحوازي التي تتبنى  التحریرال

وان هذا البند یعتبر هام جدا النه االساس في توحيد الخطاب السياسي و تقریبه . الدیمقراطية و الحرآة لتعرفي المزید
 الحرآة في ميثاق الشرف اما حول االحتالل اقول لك بين الجبهة والحرآة وهو الهدف المشترك الذي جمع الجبهة و

تاآيدنا على ان االحوازعربية واالحواز جزأ ال یتجزء من الوطن العربي وایران الدولة تحتل االحواز منذ عام ‘ 
   یاتي في اوائل مواد وبنود الميثاق و بقوة في الدیباجة الن هناك من یقول ان االحواز ایرانية و الشعب 1925

حوازي شعب ایراني ویبحث الحلول في اروقة ومجرات سياسة االیرانين من یسار متخاذل وملكي شوفيني اال
عنصري آما ان هناك من  لن یتجرء من اطالق آلمة االحتالل النه یعرف ما بعد هذه الكلمة من آلمات و مقوالت 

  . سياسيةوقانونية وایضا تاریخية وما یتوقف عليها من مواقف 
ك في ان الفصيلين اتفقا على اشياء آل الشارع االحوازي متفق عليها  في مایخص تقریر المصير و االحتالل اما آالم

فهذا عظيم و عليك ان تلومي و توجه قلمك الوالئك الذین ال یتفقون و ال یریدون ان ینسجموا مع الشارع االحوازي 
آما انني استغرب آيف ال ترى . اء في ميثاق الشرف بان االحواز محتلة والبد البناء االحواز ان یحرروها آما ج

صاحبة المقال المواد التي تتحدث عن التنسيق في العمل االعالمي وآذلك االمني و على صعيد العالقات الدولية و 
ـ االمور السياسية  آما ان طرحها لموضوع العلم و ان الفصيلين لم یحل أي من القضایا الخالفية التي بينهما اسئلك ب



 و انت تعرفين ان هذه التنظيمات آلها تنادي و تتبنى اسم وحدة العلمو  ‘وحدة لتنظيمات احوازیةاهللا تتكلمين عن 
 آما فعل االخ المناضل اسم االهوازاالحواز األ تنظيم واحد فلماذا انت ایضا ال تنسجمي مع االخرین وتتنازلي عن 

ط على االخوة في الحرآة ان یتنازلوا من قناعاتهم لنا ؟؟ او ماهو طالب اليس لك قناعاتك فكيف تتوقعين منا ان نضغ
حالل عليك حرام علينا  حسب روئيتك ومع هذا اننا لم نذهب للحوار مع االخوة او هم لم یاتوا للحوار معنا آي 

حدة تنسيقية یسقطوا ما نؤمن به بل بحثنا ما یمكن العمل به و لم نثير أي موضوع خالفي مادام الجماهيرتطالبنا بو
ورص الصفوف وللقضایا التي نختلف بها وقتها وزمنها للطرح ولكل حادث حدیث وما قمنا به اقل االیمان  وآما 
نرى اننا حلفاء مع جبهة الشعوب غير الفارسية في ایران وفي حين نختلف معهم في الكثير من القضایا فكيف لنا ان 

آردي ولري رغم الخالفات و ال نجتمع مع احوازي تجمعنا معه وحدة نجتمع مع بلوشي او ترآماني او ترآي اذري و 
االهداف و النضال و العمومة و العروبة ؟؟؟ وهل العلم من صنع االحوازیين او االحوازیين هم من صنع العلم و هل 

و االهم ؟؟؟ شكل العلم اهم من خالص االحواز من براثن االحتالل خصوصا وحملته ابناء االحواز او تخلص االحواز ه
وهل اننا نقف مكتوفي االیدي الننا نختلف على العلم و حتى التسمية او علينا تحریك الساآن لكي ننتقل الى نقاط 
نوعية اخرى  و اما عن موضوع االستعجال فاقول لك اننا لن نستعجل بل سنين تاخرنا والوحدة اليوم اساسا اصبحت 

 و اننا آما تقولين متفقين مع الشارع و خطواته وارجو ان تتفائلي في موجودة في الشارع االحوازي قبل تنظيماته
الخير  وال تتسرعي في قولك  ان البناء خطأ  لذا لن تدوم هذاه الوحدة  وال تزرعي التشاءم حيث حتى اذا فشل أي 

نت النوایا حسنه لذا مشروع هو یعتبر نجاج عند العاقل النه یستفيد من الفشل ليبني على اساسه خطاه القادمة اذا آا
تفائلي عسى و ان تكون هذه الوحدة تشجع االخرین او تخلق منافسة احوازیة شریفة للعمل الوحدوي تنتهي برص 

اما عن الشفافية والعلنية ال اعلم آيف تتوقعين ان تطرح آل خطط و مشاریع . الصفوف وصوصال الى  وحدة شاملة 
ن تعلمي ليس وحدنا بل حتى االخ طالب الذي تتستري به لدیه الكثير من التنظيمات االحوازیة بين ایدیك وعليك ا

االفكار و االمور والخطط الغير مكشوفة وهذا امر طبيعي جدا حيث ان التنظيمات االحوازیة ال یمكن لها وهي تصارع 
 الخذنا رائيها في آل وان آان لو آنا نعرف عن آاتبة المقالة. عدو محتل وله اذنابه و اذیالة ان تكشف آل برامجها 

  .صقيرة وآبيرة وان آنا نعرف من قبل ارائها في ما نفكر نحن به 
اما دعوتك للتنظيمات االحوازیة واالحوازیين ان ال یبارآوا لهذه الخطوة فال استغرب لها النك غير قادرة ان ترى 

ان للجميع عمال ان القوة في تنظيمين احوازیين یغتربان لكي یسعيا مع بعض لرص الصف االحوازي وانهم یثبت
الوحدة و اني ادعوك ان تراجعي نفسك و تناشدي ضميرك هل نبقى على انفراد افضل او تنظيمين ننسق خطواتنا مع 
بعض لخدمة قضيتنا بما فيها العمل على رص الصف االحوازي لذا تفائلي في الخير ستجدیه وانني ادعوك ان تتصلي 

اما ما تفضل به االخ محمد . افية اآبر ونوضحها لكي على طریقتنا الجبهاویة مباشرة لكي تتعرفي االمور بشف
قبل آل شي نقول له اننا نتفهم ‘ و الذي عبر عن نوایاه الوطنية في ما یخص الميثاق )  من األحواز؟؟؟ ( االحوازي 

الشمل االحوازي في ما تقوله و ما جاء في مقالك وان ما جاء في المقال یطمح له آل احوازي شریف یرید لم 
مواجهة العدو االیراني واالتفاق على ميثاق الشرف مع االخوة في الحرآة هو اوال لتفعيل العمل الوحدوي االحوازي 
وهوالسلم االول للبيت االحوازي الواسع و نؤآد لك و لكل ابناء االحواز ان االتفاق مع الحرآة ال  یعني نهایة المطاف 

 انه قاعدة صلبة لالنطالق نحو االمام وباالتفاق مع اخوتنا في الحرآة والذي هم في التحرك لرص الصفوف بل
  .یسعون بدورهم لرص الصفوف مع باقي الحرآات االحوازیة المؤمنة بذالك 

ونعاهدآم واالیام تشهد اننا سنبذل آل ما بوسعنا  لرفع آل العوائق المانعة للوحدة ولتكون ثقتك بالرفيق ابو بشار 
ا انه الرجل الصادق لشعبه و الهدافه و انه ال یفوت أي فرصة لتضعيف العدو و رص الصف االحوازي عاليه جد

ونقول لك اخي عتبك على الرأس والعين ولكن االمور ال تكفيها آتابة المقاالت بل النجاز أي عمل خصوصا بين 
 و الوعي و المسؤلية عند تنظيمات مختلفة البد وان تكون قاعدة وظروف عينية وها هية الظروف تهيئت 

  واصبر صبرا جميال، یروها -. االحوازیين تظهر یوم بعد یوم و یخطون جميعا ویعملون جميعا لخدمة قثضيتهم 
  .بعيدا و نراها قریبا  

  
  ابو شریف االحوازي 
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