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 رحم اهللا أمرء عرف قدر نفسه 
رحمن الرحيمبسم اهللا ال   

الكل یلقي باالئمة على عجز التنظيمات الثوریة والسياسية عن صياغة مشروع یحقق طموح الشعب.الحمد هللا رب العالمين   
ولكن مع هذا فنحن اليوم أفضل مما آنا فيه حتى قبل خمس, والكل یعلم أن مصيبتنا في أنفسنا. األحوازي في الماضي والحاضر  

0.ونعني بنحن جميع التنظيمات األحوازیة بدون أستثناء, سنوات
وما,والفرق بين الفكر الدیمقراطي النّير والدآتاتوري المتزمت هو ليس في التسلط فقط بل بسلب اآلخرین حریة الفكر والرأي  

 یحدث اليوم وهي حملة منظمة تستهدف التنظيمات األحوازیة في ظل ظروف دولية صعبة ویحلو للبعض أن یسميها نقدا وحریة
فاالذي یسمح له قلمه أن یقلل من شأن التنظيمات.رأي هي في الحقيقة ليست آذلك بقدر ما تكون سياسة معادیة للقضية األحوازیة  

هو جاحد بحق نفسه قبل أن یجحد  األحوازیة ودورها الفاعل خصوصا في مجال االعالم وتوعية الشعب االحوازي في الداخل  
ثم أن تصویر المنظمات األحوازیة آأنها خطب وبيانات فارغة المصداقية لها في الخارج هو محض افتراء على. دور المناضلون  

 الحقيقة الن آل التنظيمات األحوازیة فاعلة في الداخل اآثر من الخارج وغير هذا الكالم هو محاولة فاشلة ألسقاط مصداقية الثورة
0ولكن مكروا ومكر اهللا واهللا خير الماآرین.األحوازیة أمام أیران أوال والعرب والعالم ثانيا

وهاهي الثورة الفلسطينية شاهدة اليوم على. وهذه الظاهرة سابقة خطيرة لم تحدث سابقا في تأریخ الثورات تستهدف قضيتنا برمتها  
ولكن رغم الخالف االیدلوجي بين مختلف.ما نقول وهاهي المحاوالت تسعى وتدب في ترتيب خالفا بين الفلسطينين انفسهم  

وال احد, الفصائل الفلسطينية ورغم التباین في المواقف نرى ان المسؤليين في جميع الفصائل بينهم مباحثات واتصاالت مستمرة  
أن, فالنقد یجوز حول المواقف وبشرط أن یكون بناءا مثال. یتعرض ألفكار تنظيم آخر ویتهمه بما ليس فيه وبما یجوز أو الیجوز  

أو ینتقد تصریح او بيان حول موضوع محدد له,ینتقد تنظيم تنظيم آخر حول موقفه من االنتخابات في إیران ولماذا هو ضد أو مع   
فالتنظيم الذي أستطاع أن یكسب قاعدة, أما مسألة الفكر الثوري او السياسي فهذة متروآة للشعب األحوازي .وجهة نظر مختلفة فيه

والتنظيم الذي یدلي ببيانات وخطب دون قاعدة شعبية سوف یجد خيرا في, شعبية یجب أن یحترم ألن في احترامه احتراما للشعب  
فنحن ال, إذن المسألة تنبثق من الثقة بالنفس.وضع یده مع أیدي أخوته في أي تنظيم آخر وجزاه اهللا خيرا على ما حاول أن یقدم  

نرى عيبا یمس الثورة االحوازیة حين یكون هناك عشرون تنظيما أو أآثر بقدر ما نراها ظاهرة صحّية فيبقى ما ینفع الناس ویذهب
نبحث بين السطور على,ثم أن ما تطرحه التنظيمات األحوازیة ليست قصيدة شعر أو قصة أو أغنية أو فلم سينمائي.الزبُد جفاءا  

ثم أن النقد البناء البد ان یصدر من أنسان متخصص مستقل یحمل مؤهل علمي یجيز له النقد بشكل علمي. ماهو حبيب وبغيض  
ثم من قال أننا النحتاج لنقد انفسنا قبل أن ننتقد, متخصص ومثل هذا المتخصص الیتطرق لما یتطرق له بعض االحوازیون لألسف

فالمسألة هنا مختلفة,وفيما إذا آان المحلل والمنتقد ینتمي الحد التنظمات وآلنا نعلم ان الاحد مستقل یقوم بمثل هذا العمل . األخرین  
او ان تكون له مآرب أخرى  آليا فهوأما یرید أن یمدح نفسه بذم االخرین ویسّوق افكاره على حساب تصدیر أفكار االخرین  

0منطقها أن الغایة تبرر الوسيلة
ال نكون واعين لما نقوم به من عمل فيما إذا آانت نتائجه سلبية أو أیجابية بنائة أو هدامة فلماذا النحترم إرادة الشعب وندع وحين  

0الخيار برمته إليه
فهدف الجميع واضح وآلهم شرفاء ولكننا نختلف في.وأخيرا أننا النرى األحوازیين مختلفون في الهدف على عكس ما یرى البعض

 السبل التي توصلنا للغایة السامية مراعين بذلك سياسة أیران الخارجية والداخلية والوضع الداخلي ودول الجوار والسياسة الدولية
فاامنظمات األحوازیة تجتهد في آل هذه األمور باألضافة إلى.وأمكانياتنا وأمكانيات شعبنا والعامل الزمني وآيف وآم التضحيات  
,وعليهم ما علينا ثم یصيغوا مشروعهم على حسب اجتهادهم   افكارهم الشخصية التي البد أن ُتحترم أیضا بأعتبار أن لهم ما لنا  

ومن یزعم أن هدف االحوازیين,والحالة هذه فمن أجتهد واصاب فله أجران ومن لم ُیصب فله أجر أجتهاده وهو أفضل من غيره  
0.األحوازیون آلهم ید واحدة واالختالف في الرأي الُیفسد في الود قضية. مختلف فهو واهم

ولذلك نناشدهم, نحن نعلم أن شبكة األحواز لألنترنيت شبكة مقروءة في األحواز ویشكرون على الجهود رغم انها واجب وطني  
ونستحلفهم باهللا الواحد األحد وبدم الشهداء األبرار وعذابات السجناء وأنات األمهات الثكلى ودموع االطفال اليتامى أن یتحروا الدقة

.فيما ُینشر وما یجب ان الُینشر وهذا من حق الشبكة أن تكون لها سياسة تخدم القضية األحوازیة وال ُتسيء لها
 آلنا نعرف بعضنا حق المعرفة وهذه مسؤولية أخالقية قبل ان تكون ثوریة او سياسية وهي شأن داخلي فيما بيننا الیحق ألحد

فالمتعارف عليه في العرف السياسي واألخالقي أن تتم هذه األمور بمباحثات سریة فيما بيننا ال أن تنشر مثل الغسيل. التشهير به  
.الوسخ فوق السطوح ألن المستفيد الوحيد منها هو عدونا فقط

 فنرجوا من األخوة المناضلين الكرام في شبكة األحواز التقاضي عن نشر ما یسيء لألحواز ومسيرة األحواز النضالية مع فائق
0أحترمانا وأعتزازنا بكم

0وسيعلم الذین ظلموا أي منقلبون سينقلبون
.وعاشت األحواز وعاش مناضلوا األحواز وعاش الشعب االحوازي

األمين العام للحزب الوطني العربستاني, أبو فراس ,
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