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ذي  الحال  واقع عن بالكتابة ملزم نفسي أجد أخرى مرة ه  یمر  ال ا  ب ا  مجتمعن  وحرآتن
ا  أآون أن خشيت سياسية وأقول السياسية ا  إذا مبالغ ة  قلت  م  الخطاب  أن حيث  ثوری

ه  المعارضة  حرآات  لخطاب  اقرب  أصبح الحرآة هذه تنتهجه الذي ى  من  خطاب  إل
 .الحرآة هذه أطراف بيانات اغلب في واضح األمر هذا و الثوریة التحرر حرآات

ى  وحرآات مجتمعا األحوازیون تـفـقی ذا  عروبتهم  عل ه  یختلف  ال األمر  وه اً  علي  أی
ى  یحتاج ال آـونه طرفينال من ـطنة  إل راءة  الكتب  في  تبحر  أو سياسية  ف اریخ  وق  الت
ا ابه وم ك ش ة, ذل ادة فاللغ د والع داد والتقالي ائري واالمت ين العش ائر ب  ل وقبائعش

ل و األحواز  ة القبائ ائر في العربي وطن  أنحاء س ي ال ل العرب افي دلي ى آ ة عل  عروب
ى  أشكال  موضع  یبقى  الذي األمر ولكن, األحوازیين ة  المجتمع  مستوى  عل  والحرآ

ة و عام وق ه ذا حق عب ه دودها الش ذا, وح و وه ي المفصل ه ذي األساس ه ال  واج
ة ة الحرآ ي األحوازی دیين ف ى الماضيين العق د عل دیر ح اعر اختلطت حيث تق  المش
ة  للمجتمع  العربية الثقافة اختلطت آما بالقومية المذهبية ة  باللغ  وهو  الفارسية  والثقاف

ل  أبناء اغلب عند هجينة ثقافة أوجد ما ة  مسؤوليات  في  زاد الحاضرمما  الجي  الحرآ
 وجود  في تكمن األولى, عقبتين بين محاصرة نفسها وجدت التي األحوازیة السياسية
وق  حریة یصادر الذي الغاصب ة , المجتمع  وحق ه  المجتمع  إدراك عدم  والثاني  لحقوق
ة  عمل جعل ما وهو ته وواجبا بطء  يریس  السياسية  الحرآ ر  شدید  ب ع  في  ویتعث  مواق
ا  حتى به القيام منها یتطلب واجب من أآثر الحرآة لهذه أصبح حيث آثيرة  أن یمكنه
 ( الغاصبة  الفارسية  السلطة  وجه  في  مؤثر و قوي بشكل الوقوف مرحلة إلى تصل
ا  واجهت  التي  الصعوبات  أآثر من و, )مثال الثورة مرحلة زال  وم ة  تواجه  ت  الحرآ
 بصورة  األحوازي  العربي المجتمع یبلغه لم الذي الذاتي الوعي مرحلة يه السياسية
د  آاملة ذه  بع ة  وه م  من  هي  المرحل ا  أن یجب  التي  المراحل  أه  لكي  المجتمع  یبلغه
ل ى ینتق ة إل ة المرحل ة وهي الثاني وعي مرحل ي الموضوعي ال ه الت ي تجعل ع ف  موق
ادي  التي المغتصبة الحقــوقية المطالب إدراك ا  تن ة  به ة  السياسية  الحرآ  و, األحوازی
ن ذه أن الطبيعي م ة ه ل ال المرحل ال إال تكتم ة باآتم ابقة المرحل ي الس ن الت  أن یمك

ه  المجتمع  عرف  ما فـمتى, نحن من بمقــولة نعـّرفها ـه  ذات ـد  من  فأنـ  سوف  المــؤآـ
ذي  التوجيه عبر بها للمطالبة یسعى سوف وبالتالي حقـوقـه یـعـرف ه  ال  ةالحرآ  تقدم
 .,الموضوعي بالوعي تسمى التي هي المرحلة وهذه السياسية

 یجمعون  األحوازیين أن ذآرنا قد المقدمة في إننا ویقول علينا یشكل من یأتي قد لكن
 .ألذات من جدید بمعرفة نطالبهم و نعود آيف إذن عروبتهم على

ا  دق نكن لم ما فقط عرب إننا نعرف أن آافيا ليس ولكن صحيح ذلك نعم نقول   عرفن
واطنين , األحواز  في نحن لماذا مسبقا ون  مستوطنين؟  أم م راني  أم أحواری م   ؟ نيإی  ث
اریخ  له شعب أننا أم البعض یصورنا آما قومية أقلية نحن ى  وحضارة  ت  أرضه؟  عل
ذین نحن ا ال لطة ظل تحت نعيش أن اخترن ية الس ا أم الفارس ا أنن ى أرغمن ك؟ عل  ذل



ا  بأن المسبـــق علمنا مع بلغتنا التعلم في حقنا عن نتنازل أن قبلنا الذین نحن  آامل  لن
 سكوتنا وهل ؟ بغيرها والتعلم عنها التخلي على اجبرنا إننا أم, بها نتعلم أن في الحق
ا  أم خاطر  طيب  عن هو قهرواذالل من عليه نحن عما ى  مرغمين  أنن ك؟  عل ذه  ذل  ه
ا  متى النقاط ا  م د  یكون  المجتمع  عرفه غ  ق ة  بل وعي  مرحل ذاتي  ال المجتمع , ال  الحي  ف
ه  عرف ما متى د  من  ذات ه  المؤآ ه  یعرف  سوف  ان ا  حقوق ه  وواجب نهض  وسوف  ت  ی

غ  قد یكون هذه النضج مرحلة یبلغ وعندما بها ليطالب ة  بل وعي  مرحل  الموضوعي  ال
 المحيط  في  یجري  بما معرفته تعني الذي الكلي الوعي مرحلة بلوغ مع تكتمل وهي
تمكن  حتى د  من  ی اه  تحدی ه  اتج ة  منسجمة  تكون  أن یجب  التي  حرآت  المحيط  وحرآ
 .السرب خارج مغردا یصبح ال لكي
مراحل   جميع لدیه اآتملت قد تكون الوعي من المرحلة هذه المجتمع بلغ ما فمتى    

ة  یعرف صار وإنما وحسب وحقوقه ذاته ليس أدرك قـد یكون بذلك وهو الوعي  آيفي
 . المغتصبة حقوقه السترجاع استخدامها یمكنه التي والوسائل الطرق

ة  عن  ماذا ولكن المجتمع مستوى على هذا     مستوى  في  هي  هل , السياسية  الحرآ
وعي ذي ال ا ال ن یعفيه اؤل م اذا, التس ع فلم ا المجتم و دائم ذي ه  أليست, یحاسب ال
ة ية الحرآ ي السياس ن أول ه أل أن یجب م ل ؟ یس ذه ه ة ه ك الحرآ اج تمل ا یحت  م
افي  فكري  نقص  من  األخرى  هي تعاني أنها أم ؟ ةومعرف فكر من المجتمع ا  وثق  مم
 .النضالي للعمل ودفعه عليه التأثير و والمجتمع الفـرد توعية على قادرة غير جعلها
ع إن ة واق ة الحرآ اني قطعي وبشكل یثبت األحوازی ا یع ر من أطرافه  من أن الكثي
ى  القدرة وعدم الرؤیة وضوح عدم في تسبب آبير وثقافي فكري خلل وذ  عل ى  النف  إل
 .أهدافها وتوحيد مطالبها تحدید عن عجزت أنها آما, المجتمع وقلب عقل

 تعكس  أصبحت  فهي  مؤثرة آونها من أآثر متأثرة األحوازیة الحرآة أصبحت لقد  
ع صورة دل المجتم ن ب ون أن م ع یك ا صورة المجتم د, عنه دد أصبح لق رب ع  الع
ى  المنتمين ا  المعارضة  سواء  يةالفارس  والتنظيمات  الحرآات  إل ك  أو منه دة  تل  المؤی
 في  والسبب, األحوازیة للحرآات المنتمين األفراد عدد المرات عشرات یفوق للنظام
ك ود ذل ى یع رد أن إل ا یعيش األحوازي الف ا فراغ يا فكری ه یبحث راح و وسياس  عن
ا  یكن لم الفارسية وان  الحرآات لدى ه  مقتنع ا  بانتمائ ه  إال إليه م  ان د  یجد  ل ذي  یلالب  ال
 .والسياسية الفكریة حاجته یسد

ن   ي وم ذهب إن ألطبيع وازي ی ى األح ات إل ية المنظم ادام الفارس ة إن م  الحرآ
ا  التي الممجوجة الشعارات سوى الفرد لهذا تعطي ما تمتلك ال األحوازیة  في  تكرره
 .وأخرى مناسبة بين بياناتها

 من فكل ,ي الساحة األحوازیة  موظة ف  وآأنه والتنظيمات الحرآات إنشاء أصبح لقد  
ا  وفي (مقال أو بيان إصدار على قادر انه نفسه وجد رة  أحيان ه  ال آثي ه  إال یفهم ) آاتب
ق  وصار  تنظيم وضحاها ليلة بين وصار اسم له واختار حرآة إنشاء إلى سارع  یطل

ن  یدري أن دون الشعارات ائر  هو  أی درك  أن دون من , س لبية  مدى  ی  التي  األثارالس
ا ه تخلفه ذه بيانات ى ه ة سمعة عل ة الحرآ ا األحوازی ه وم لبية نظرة من تخلف دى س  ل

ع وازي المجتم اه األح ة تج ية الحرآ د, السياس يس فواح ة رئ ر للجمهوری يم وأخ  زع
دال رف اوح ة یعت رى بحرآ ت إذا أال أخ د آان بق ق ا س ى حصلت أن له د عل , ه تأیي



ه آ نظره وجهة تتبنى أن األخرى التنظيمات على یفرض وأخر  واألفضل  األصح  ون
ى األحرص و عب مصلحة عل ره دون الش ه حسب غي ر, ظن  بالقضية یلتحف وأخ

ق  التاریخ مزبلة في أصبح الذي العـفـن فكره لتمریر ى  ویطل ر  اسم  نفسه  عل  من  اآب
ا  یكتب  آيف  یعرف  ال وهو حجمه يا  بيان ع  سياس ه  یقن ل  شعبه  ب ع  أن قب  اآلخرین  یقن
تعلم  لم انه يیدع صار بأخطائه واجهته ما وإذا ة  دراسة  ی ة  اللغ  سياسة  بسبب  العربي

لطات ي الغاصبة الس ه الت ن حرمت تعلم م ا ال و به دما اآلن وه د عن ا یكتب أن یری  به
 .ننتقده ال أن فعلينا هنا ومن نحویة أو إمالئية صعوبات یواجه

ول    ذا نق ذر ه ه ال الع ن یعفي تعلم أن م ة ی ة اللغ ا العربي م آم ا تعل  آيف وأال غيره
رة  اصل عن التعبير یجيد یكن لم إذا مجتمعه إلى فكره یـّوصل أن مكنهی  بالشكل  الفك

دعي  التي الحرآات بعض نقبل آيف ثم, الصحيح ا  أن ت ر  أالن عمره  عشرة  من  أآث
ذه  خالل تستطع لم وهي سنوات دة  ه ة  الم اء  من  الطویل ادر  بن تعلم  آ ك  م درة  یمتل  الق
اع  تستطيع حتى لعربيةا باللغة السليمة والكتابة التعبير على ا  المجتمع  إقن ة  بأنه  حرآ
م  لحرآة یمكن آيف أعلم وال, والسياسية الفكریـة احتياجاته تلبية على وقادرة مثقفة  ل
تعلم  آادر خلق من المدة هذه طوال تستطع ا  یطور  م ا  وصياغة  خطابه د , أدبياته  تری

 !!!!.بأآمله شعب وتطور تعلم أن
 عن المجتمع انعزال والى حدا آبير في    السبب تزال وما تآان اوغيره الوقائع هذه  

 . الفارسية والتنظيمات الحرآات إلى لالنضمام الشباب بعض دفع و السياسية الحرآة
رة  حرآة فنحن السياسي العمل في آافية ليست والنزاهة الحماس إن واآرر أعود  فقي
 والطرق  وسائل ال عن  نبحث أن جميعا وعلينا والسياسي والثقافي الفكري الوعي في
ي ا الت ن تقربن عبنا م ه ش ق وتجعل ا یث ا بن ة بأنن ية حرآ ـفوءة سياس ا آ توى وإنن  بمس

 .القضية
ا   اء نثبت أن علين عبنا ألبن نهم سواء ش ذین م ى انضموا ال ات إل ات الحرآ  والمنظم

ية ن للبحث الفارس باع ع ري فضولهم إش ذین أو والسياسي الفك ازالوا ال ون م  یتهيب
ة  الفكر  نملك بأننا جميعا لهم نثبت أن علينا السياسي العمل ساحة إلى الدخول  والرؤی
ة  وعليهم لشعبنا معادیة هي التي الفارسية الحرآات إلى الذهاب عن تغنيهم التي  خدم

م  الشباب فهؤالء, األحوازیة العربية حرآاتهم إلى االنتماء خالل من شعبهم روة  ه  الث
 .إليها الحاجة بأمس نحن التي الحقيقة

ون  الذین نقنع أن أیضا علينا یجب آما  دخول  من  یتهيب  النضالي  العمل  ساحة  في  ال
ذا  بان يهم  واجب  األمر  ه م  عل ون  وه ه  مكلف دانيا  ب ا  وج ه  وقومي يلة  ألن دة  الوس  الوحي
ي ا الت ترجع به ة نس د الحری وق ونعي بة الحق افظ المغتص ى ونح ا عل ي انتمائن  العرب

 .  اإلسالمي
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