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٭٭٭ 

   2005 / 4 / 9: التاريخ 

    200549: الرقم    

  

  صادر من بيان سياسي هام 

  حرآة التحریر الوطني األحوازي

  مبادرة الجبهة الدیمقراطية الشعبية للشعب العربي األحوازي حول

 
   تـتـشـتلل ال ..  على قواعدها الصحيحة نعم للوحدة الوطنية

  
  

  

  : اهللا تعالي قال 

ون عن المنكر وأولئك هم ن الى الخير ویأمرون بالمعروف وینهولتكن منكم أمة یدعو

  المفلحون
  صدق اهللا العظيم

 
  

  اخواننا في الجبهة الدیمقراطية الشعبية

  اخواننا في جميع الفصائل األحوازیة

  یا ابناء األحواز في األحواز المحتلة وخارجها

  
رة           آما یعلم الجميع ان حرآة التحریر الوطني األحوازي اول المب          ذ االعوام االخي يس من ة ل ادرین للوحدة الوطني

وطني         ل ال ویر العم ي تط ة ف دة الوطني ة الوح تفهم اهمي ت ت سياسية آان ا ال سها ، وان قيادته ذ تاسي ن من ولك

ر من            ا استطاعت مع جمع مؤمن غفي ا انه األحوازي وتقدمه على ارض الواقع ، لهذا آانت نتائج نضال قيادتن

وازیين ا  لين األح صالح      المناض وق اي م واز ف صلحة األح عوا م ذین وض ل االول ال رح  لرعي سوا اول ص واس

ادي یمث    دم           تشریعي قي ستقيم المسيرة وتتق وطني األحوازي لت المجلس ال ل ب شعب العربي األحوازي المتمث ل ال

دوم اال من استقا                   صحيح وال ی صحيحة حيث ال یصح اال ال الطرق ال مت القضية في المحافل االقليمية والدولية ب

ى اسس    ه عل ة شرعية  قائمت ر      ومتين ان مستقال او غي د سواءا آ ضا ان الي بل ع ای ا یعرف الجمي صلبة ، وآم
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٭٭٭ 

ه            شریعية في ان   ( مستقل لدیه مجلس وطني یمثل السلطة الت ر          ) برلم ة تحت ني دان الواقع سبة للبل ال بالن ، والح

يس الحصر ، وتبقى    االستعمار ایضا لها مجالس وطنية آما هو الحال في فلسطين وارتيریا            على سبيل الذآر ول

ذلك            ة ، وب سها الوطني الفصائل صفتها الرسمية ال تخرج عن آونها منظمات تستمد شرعيتها ونضالها من مجال

ل                        ذي یمث وطني األحوازي ال ا بصفة المجلس ال یكون قد نهينا موضوع التمثيل الرسمي لألحواز ویصبح متعلق

و شعب والث واز ال ل األح ع ویمث ل  الجمي و الممث وازي ه وطني األح ون المجلس ال ذا یك ى ه وق ، وعل رة والحق

ا                     الشرعي   ى مكاسب ثورتن ضا نحافظ عل ذلك ای يم ، وب الرسمي الوحيد لألحواز وليس هذا الفصيل او ذلك التنظ

 وحتى ال یأتي من بعد فترة تنظيم جدید یحاول نسف تلك المكتسبات ویجر الساحة األحوازیة الى العمل من بدایة                  

  .الصفر 

  

م               ذین ه رار ال صائل بأسم األحواز وبأسم شهدائنا االب ع الف ي جمي ان الحرآة تناشدآم ایها االخوة المناضلين ف

ا  اب اآرمن ى اعت تالل الفارسي المتغطرس  80ونحن عل ن االح ا م ى   عام ع ال ل التطل وا ضمائرآم قب ان تحكم

ام ،             آنية ال تلبي مصالح القضية األحوازیة وال ت       مكاسب جبهویة    دمنا نحو االم الن عود بالخير على شعبنا وال تق

ا                                     م اذا م ا ونحن معك تم بن زمن وان ا ال ابقا وعفى عنه ا س ا به اء وقعن ا االخوة یتحمل اي اخط د ایه م یع االمر ل

ضية                صالح ق ام ل ى االم ة ال توافقتمونا سنتجاوز سلسلة اخطاء تجاوزناها قبلكم وسنتقدم معا الى خطوات ایجابي

ى                          شعبنا ، و   لبا عل ؤثر س ا ورفض اي شبهه ت رجيح مصالح األحواز العلي ة وت صبيرة والحكم ي بال ا التحل علين

دون یقظة ،                   ه ب سيادة وطننا في المستقبل وان هذا االمر في غایة االهمية ، فأن التاریخ ال یرحم من یتعامل مع

ا ،                      اء زعماءه اتورة اخط ا دفعت ف سبب عدم یقظته در استطاعتنا ان ال        هناك دوال انتقصت سيادتها ب ا ق وعلين

  .نلحق االذى بمستقبل شعبنا واجيالنا وقضيتنا 

  

  االبطالیا ابناء شعبنا 

  في التنظيمات األحوازیة النشامى ایها الرفاق 

  

رة                     لقد   وطني األحوازي من الفت ر ال ة التحری ادة حرآ ي قي  ) 2005 / 4 / 9 – 4( تشاور اخوانكم وشرآاؤآم ف

شعبية   بالمبادرة التي طرحته   ي األحوازي    ا الجبهة الدیمقراطية ال شعب العرب ا   2005 / 4 / 4في  لل ر موقعه  عب

و طالل الكعبي                        صال األخ اب مسئول  على االنترنت وعبر ارسالها الينا من خالل البرید االلكتروني ومن خالل ات

ام   باالخ سيد طاهر آل سي2005 / 4 / 5 یوم تنسيق مع الحرآات األحوازیة هاتفيا اللجنة   د نعمة نائب االمين الع

ع          ه رف و طالل بأن ه األخ اب غ األخ سيد طاهر اخي ان الحدیث ودي ، وابل وطني األحوازي وآ ر ال ة التحری لحرآ

م تتعامل                          ا ل ا ، وان قيادتن ة بحقه رارات الالزم اذ الق ا التخ الدعوة العضاء قيادة الحرآة من اجل التشاور حوله
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٭٭٭ 

ة      ( ات االحوازیة الجدیدة    معها بتجاهل ابدا آما فعلت التنظيم      ا الجبهة الدیمقراطي شعبية  ومنه دعوة   ال صاحبة ال

سيق مسبق      ) الحالية   التي تجاهلت مبادرتين حدیثتين لحرآتنا عندما دعينا التنظيمات الى حوار مفتوح ضمن تن

ا    ، وتعهدنا بعدم طرح اي قضية خالفية ، اال انكم وبكل اسف لم تتجاوبوا             نكم من دار ظهره عنه ى   وم  واتجه ال

دینمارك         االجتماع ي ال ة ف ا            بالمعارضة االیراني ي اورب ا من اجتماعت ف أ سياسي         وغيره م خط م هي بحقك ، وآ

  ؟ األعزاءایها األخوة ارتكبتموه بحق قضيتكم ، فماذا تغير اآلن 

  

م یسبق لها   وبعد اجراء المشاورات بين اعضاء قيادة حرآة التحریر الوطني األحوازي حول هذه المبادرة التي ل              

ة    ة ملتزم ا ان الحرآ د قيادتن ة ، تؤآ اءت مفاجئ د وج ة و تمهي دة الوطني دأ الوح وطني  بمب س ال رارات المجل بق

ومي ، والمجلس  ه الق ضمنه ميثاق ا ت وازي وم وطني األح ضمنتها ال ي ت دة الت ات الجدی ل والدة التنظيم شأ قب ان

ره ح   اء ذآ ا ج تثناء م شعبية بأس ة ال ة الدیمقراطي وة الجبه ة  دع وازي والجبه وطني األح ر ال ة التحری ول حرآ

ي                     دمجت رسميا ف د ان ر األحواز فق ة لتحری ا  2004 / 2 / 8العربية لتحریر األحواز ، اما الجبهة العربي  بأرادته

وي         ادي الموس يد ه ي س يد عل شهيد س ام ال ا الع ادة امينه شرعية بقي ا ال ن قيادته رار م ه  وبق ة اهللا علي رحم

ا ه الع ن نائب ة م ارج  وبمبارآ ن خ ا ومن اعضاء اخرین م ي وقته ة ف ادة الجبه يم تعيب واعضاء قي م األخ رح

ة               ة اندماجي ر األحواز ، وآانت وحدة وطني ي جيش تحری قيادتها المتواجدین في العراق ومن ضباط  ومراتب ف

  .واهللا یشهد على ما نقول ، شرعية حقيقية مائة بالمائة 

  

ادي الم   يد ه ي س يد عل شهيد س ان األخ ال سياسي وآ شار ال ة المست شغل مهم وي ی ادة وس ي قي ة  األول ف حرآ

  .الذي اختاره لنفسه رحمه اهللا ) صقر الهاشمي ( بعد الوحدة تحت األسم الحرآي التحریر الوطني األحوازي 

  

  ..اخواننا في التنظيمات األحوازیة 

  

) مين عام الجبهة العربية     أ( الموسوي  سيد هادي    الشهيد سيد علي     المناضلبرزت شخصيات من بعد استشهاد      

شخصيات آانت في الماضي من قيادتها وهي مستقيلة رسميا وانهت            لتحریر األحواز   من خارج الجبهة العربية     

ا  وبأیعاز وتحفيز وتحریض من شخصيات وتنظيمات اخرى   العربية اي ارتباط لها مع الجبهة   يس له  اي صلة  ل

دفها االول واالساس اال       بالجبهة العربية    ان ه دة واجهاضها واضعاف العمل الوحدوي           آ ذه الوح اف حول ه لتف

ر             والحاق األذاي  به     األحوازي   اف غي ذا االلتف وطني األحوازي ان ه ، وتؤآد القيادة المرآزیة لحرآة التحریر ال

رعي  را   ش ة ومعك ات األحوازی ى العالق اوزا عل اء متج اوج تفظ ،  الجواءه ة  وتح انونيالحرآ ا الق ام بحقه  ام



 

Main e-Mail NLMA ahwaz1925@al-ahwaz.com البريد المرآزي لحرآة التحرير الوطني األحوازي 

Al-Ahwaz.com                                                                                                                           4 

 

 حرآة التحرير الوطني األحوازي
The National Liberation Movement of Ahwaz  (NLMA) 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

Fax: 1-240-358-2369 فاآس   
Fax: 1-530-678-5231 فاآس  

 البريد المرآزي للحرآة
ahwaz1925@al-ahwaz.com 

http://www.al-ahwaz.com 
al-ahwaz@al-ahwaz.com 

 

٭٭٭ 

ذا االشكال      القضاء وا  ار الوقت المناسب          لعدالة للفصل به ي اختي ا ف ه            وحقه ذا الخالف والبت ب من اجل حل ه

   .صفة قضائيةب

  
ة           للاما وضع هذا االلتفاف فجاء مهددا        صائل األحوازی ين الف ات ب رة       ،  وحدة الوطنية والعالق ، وهي سابقة خطي

ت      ه وال یم ائمين ب ن الق ا م سؤول اطالق ر م ل غي الي عم و بالت انوني   وه رف الق افي للع ر من و ام ه وه بنزاه

رین        ،  ومتعارض معه    ة           : وبالتالي هو غير شرعي استنادا الم شرعية للجبهة العربي ادة ال ر  االول ان القي لتحری

دماج          األحواز   ا   هي صاحبة القرار وهي التي اعلنت االن ر     طوعي ة التحری وطني األحوازي    مع حرآ ا ان      ال  ، ثاني

م ل ل ه ذا العم ائمين به س الق ة ولي ة العربي ي الجبه سوا اعضاء ف ت  واي ي اعلن شرعية  الت ا ال ن قيادته زء م  ج

وراء            االندماج   م المنتهي وال عودة لل ا صدر    ، ویعتبر قرار االندماج ال رجعة فيه النه في حك ل م او یصدر  ، فك

ول               ي تق ة الت ى القاعدة القانوني ى باطل یع      (منهم یعد غير شرعي ، استنادا عل ي عل ا بن ل  م ر    آ ر باطل وغي تب

  ) .شرعي وما ینتج عنه یعتبر غير قانوني 

  

ر األحواز            ما یتعلق بهذا االمر فيكون عمل تلك المجموعة       على  وبناء   ة لتحری  هو استغالل تسمية الجبهة العربي

ي الوریث   من الجهة صاحبة القرار الشرعي المتمثلة بحرآة التحریر الوطني األحواز   ةمسبقبموافقة  بدون اذن   

، وان حرآة التحریر غير مسؤولة عن ما یصدر من  بعد قرار االندماج القانوني للجبهة العربية لتحریر األحواز  

ان                     ي اي مك ر األحواز ف ة لتحری الم     تلك المجموعة واي اضرار ترتكب بأسم الجبهة العربي ك    من الع ا تل تتحمله

ة والرسمية     ( االطراف بصفاتها    ادة   وان  ،  ) الحرآي ة   قي ر   حرآ ي حل و    التحری ة       ف ا الن الجبهة العربي راء منه ب

  . 2004 / 2 / 8  تاریخ بعدالشرعية ليس لها وجود قانوني لتحریر األحواز 

  

 لم تبارك التنظيمات    2004 / 2 / 8ومن المؤسف ایضا ان عندما توحدت الجبهة العربية مع حرآة التحریر في               

ة               الجدیدة هذه الوحدة التي هي نواة الوحدة         ادرت الفئ دما ب ا ، وعن الوطنية بل امتعضوا لها وتأسفوا على قيامه

ا                             ا ، ومن هن ك التنظيمات وهنئت له ة بارآت تل ة العربي شرعي بأستغالل اسم الجبه ر ال التي التفت بعملها غي

  ! ایها االخوة اليس هذا تناقض غير مبرر .. تنكشف الحقيقة 

  

  ..في األحواز المحتلة وفي المهجر ایها المناضلون األحوازیون بدون استثناء 

  -:ان حرآة التحریر الوطني األحوازي التي هي جزء من المجلس الوطني األحوازي والذي یتألف من 

 ) خط الحليج العربي –للجبهة العربية سابق عضو قيادي (  حرآة التحریر الوطني األحوازي •

 ) عامة للجبهة العربية لتحریر األحواز ول قيادةسابق العضو (  حرآة العشائر العربية في األحواز •
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٭٭٭ 

شعبية    –حرآة المجاهدین العرب في األحواز         • وات ال ي اول             (   الق ة ف ة العربي ام للجبه ين الع نائب االم

 )قيادة عامة لها 

 )خط الخليج العربي  -قيادي في الجبهة العربية سابق عضو (   حرآة التجمع الوطني األحوازي •

 )خط الخليج العربي  -قيادي في الجبهة العربية سابق عضو (  حرآة االلویة الثوریة في األحواز •

 ) خط الخليج العربي –في الجبهة العربية سابق عضو قيادي (  لجنة الدفاع عن األحواز •

وطني األحوازي        (  القوات الشعبية    –منظمة الجماهير الثوریة في األحواز       • أتالف من حرآة التحریر ال

ي األحواز    دین العرب ف ة المجاه شعبية  –وحرآ وات ال ة  (  الق ام للجبه ين الع ذي یرأسها نائب االم ال

ادي سيد    ) ف ز ( للجبهة العربية وهو عامة  العربية في اول قيادة      وآان نائب المناضل الشهيد سيد ه

 ) عدنان الموسوي 

 األتحاد العام لطلبة وشباب األحواز •

ستقلين • ا   (  الم واز وخارجه ي األح ستقلة ف ة م صيات وطني ة   –شخ ي الجبه ضوا ف ان ع ن آ نهم م  م

 ) سابقا العربية 

  

ة وتفصيال ، وان                         بماالحرآة  تلتزم   ومي جمل ه الق ا تضمنه ميثاق وطني األحوازي وم رارات المجلس ال  جاء بق

ة                    صفة التمثيل ة وال الحرآة ال تتجاوز على تلك القرارات التي تمثل الشرعية األحوازیة من حيث االسبقية الزمني

ات األ      برلمان األحواز بما یتصف به المجلس منذ تأسيسه على انه          ع التنظيم وح     یضم جمي اب مفت ة ، والب حوازی

  .الآتساب العضویة للتنظيمات الجدیدة 

  

ة     سمية العربي رار الت ا ق ا فيه رارت بم ك الق ل تل زم بك وازي تلت وطني األح ر ال ة التحری ادة حرآ ن قي ا م وایمان

ا      ـوتلتزم آذلك بقرار العلم الوطني األح) األحـواز ( لألحواز   وطني األحوازي والغ ره المجلس ال ذي اق ء وازي ال

يادة   تقص من س ا ین ا خارجي م المفروض علين ر العل ة ، ویعتب ورة األحوازی ى الث راق عل ذي فرضه الع م ال العل

ا    )  الدائرةالنجمة وحولها  ونقصد  ( األحواز وبشكله یعتبر األحواز جزء من العراق         ، وهذا االمر مرفوض ، آم

 في احدى الدولرفيعي المستوى   رفضه المجلس الوطني رسميا في اجتماعات آثيرة ضمت مسؤوليين عراقيين           

  . المنصرم 20الخليجية في الثمانينات من القرن 

  

اء اي   تصحيح الى هاندعونحيي اخواننا في الجبهة الدیمقراطية الشعبية على دعوتها ، و        فمن هنا    ا والغ  دعوته

وطني األحوازي                دها المجلس ال دة یعق ى دورة جدی ا خالف ال ي فيه رك المواضيع الت نقاط خالف تتضمنه ، وت

م  بما فيه التنظيمات الجدیدة ویطرحوا موضوع          بحضور جميع اعضاءه   شأنه ،            العل ررات ب اذ الق د التخ  من جدی
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٭٭٭ 

ة تخدم                    ائج ایجابي ه بنت ع من ادف یخرج الجمي ادىء وه تح حوار ه ة مناسبة وحل وسط لف ونعتقد ان هذه االلي

  .قضيتنا 

  

   ..تعليقنا على شكل الدعوة

  

ة وفق ظروف          من دعوتها  الدعوة تجاهلت التنظيمات القدیمة   ثم ان    اطق جغرافي  وهي موجودة وتتحرك في من

ى                 اج ال دعوة تحت ا ان ال دة ، آم ات الجدی ا التنظيم امنية ليست متاحة آما هو الحال في الغرب التي تتواجد فيه

د                           ات من عق ى للتنظيم دودة ال تكفي للمشاورات وال تكف ام مع ي ای وقت آافي ، حيث جاءت الدعوة محصورة ف

 عاما على احتالل االحواز ،  80 لدراستها خصوصا ان شهر ابریل الجميع مشغول في ذآرى           اجتماعات لقياداتها 

صر       ل العن دعوة تتجاه ا ان ال ور ، آم سيق االم ل تن ن اج افي م ت آ نح وق ب ان تم ة یج ذه النقط د ان ه ونعتق

التفاق على االبروتوآولي المتعارف عليه لعقد اجتماعات ومؤتمرات هامة وهو ضرورة فتح حوار عام من اجل           

   .  وظيفتها تهيئة الظروف وعقد المشاورات واالعداد للمؤتمرلجنة تحضيریة

  

ي المشارآة               آما ان الدعوة تجاهلت آليا التنظيمات األحوازیة في داخل األحواز المحتلة التي لها الحق الكامل ف

زاع      أدنى الحدود بفي اي حوار سياسي من اجل الوحدة الوطنية بأعتبارها تنظيمات أحوازیة تناضل               من اجل انت

ا تحت االحتالل           مصادرة  عربية  ما یستطيعون انتزاعه من حقوق       يس   الفارسي   مع مراعات ظروف تحرآه ، فل

ى المناضلين               نتهمهامن االنصاف ان     ع تحت االحتالل تحتم عل درك ان األحواز تق داخل   بالعمالة ، وعلينا ان ن

  .في تلك الظروف الخطيرة ية المطلوبة النضال المرونة الثوریة األحوازان یمارسوا

  

ا     ا خارجي روض علين م المف ا موضوع العل ية بطرحه ة خالف اساس ضمنه نقط دعوة مت اءت ال دیرنا ، وج وبتق

ة            سوف یعيق الهدف االساسي من المؤتمر وهو         ورة األحوازی صائل الث ع ف ى  الحضور الموسع والشامل لجمي ال

اع ، وا ائج االجتم ى نت اع والحرص عل ة المنقوصة سيبقى االجتم صورتها الحالي ة ب دعوة عائم ذه ال ذا بقت ه

ورة   اع غير شامل وغير موسع وال یضم آافة   الصف األحوازي منقسم على نفسه ، وبذلك یكون اجتم         صائل الث  ف

دة                         د مسيرة الوح ات یعق ين مجموعة من تنظيم األحوازیة ، وبذلك یكون شكله القانوني ینطوي على انه تكتل ب

ى دخلها ال دعوة  وی ى صاحبة ال ة االول ا بالدرج ات یتحمله ي (  مطب شعب العرب شعبية لل ة ال ة الدیمقراطي الجبه

  ) .األحوازي 

  

   تـتـشـتلل ال ..  على قواعدها الصحيحة نعم للوحدة الوطنية



 

Main e-Mail NLMA ahwaz1925@al-ahwaz.com البريد المرآزي لحرآة التحرير الوطني األحوازي 

Al-Ahwaz.com                                                                                                                           7 

 

 حرآة التحرير الوطني األحوازي
The National Liberation Movement of Ahwaz  (NLMA) 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

Fax: 1-240-358-2369 فاآس   
Fax: 1-530-678-5231 فاآس  

 البريد المرآزي للحرآة
ahwaz1925@al-ahwaz.com 

http://www.al-ahwaz.com 
al-ahwaz@al-ahwaz.com 

 

٭٭٭ 

  
 ةيستبقى حرآة التحریر تناضل من اجل وحدة وطنية حقيق

  

ول          ه حين           ایها المسؤولين في التنظيمات األحوازیة تذآروا ق سماوات واالرض جل جاللت رآن    رب ال ي الق ال ف ق

  : الكریم 

لين     ن المرس ت م دنا ان آن ا تع ا بم ا صالح ائتن الوا ی م وق ر ربه وا عن أم ة وعت روا الناق ذتهم   )77 (فعق فأخ

م ولكن              فتولى عنهم وقال یا   ) 78(فة فأصبحوا في دارهم جاثمين      ـالرج ي ونصحت لك قوم لقد أبلغتكم رسالة رب

   صدق اهللا العظيم) 79(ن الناصحين ال تحبو

  سورة األعراف

  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  واهللا أآبر والنصر لشعبنا والمجد المتنا العربية

   المجيدةامتنا العربيةخزي والعار للمستعمرین الفرس واعداء وال

  

                         

قيادة                                                                                  

حرآة التحریر الوطني األحوازي                                                                 
                                                                                      9 / 4 / 2005  

  
  


