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٭٭٭ 

  2004 / 5 / 24:  التاريخ 

  ب ق 1 – 2004 5 24: الرقم    

 
 

  اهللا عزوجلقال 
 

 » إن اهللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا آأنهم بنيان مرصوص «
 

 اهللا العلي العظيمصدق 
 
 
 صادر عنبيان سياسي 

 حرآة التحرير الوطني األحوازيقيادة  
 

 تعليق مبادرة الوحدة تقرر قيادةال
 

 ومن يريد الوطن فطريقه الوحدة  ..ال تنازل عن خيار الوحدة 
 
 
 

  والمهجرحواز المحتلة شعبنا العربي األحوازي المجاهد الصابر المرابط في األأبناء

  يا ابناء امتنا العربية المجيدة

 

د ان           1936 /  5 / 24في مثل هذا اليوم يوم       ة بع  م وضع الفرس آخر لمساتهم االجرامية على القضية األحوازي

رة               ك الفت ة في تل ى رمز السيادة األحوازي ة الفارسية ال در والخيان ور رضا خان      امتدت يد الغ دما امر المقب  عن

ل  جالوز ه الشيخ خزع ور ل ال المغف رمين بأغتي ه المج ي ت ي  الكعب و ف ه وه ة اهللا علي واز رحم ارة األح ر ام امي

اريخ واالرض   -، وآانت عملية االغتيال جريمة بشعة بحق األحواز   معتقله رهين السجون االحتالل الفارسي       الت

رة      انتهاآا سافرا  و -والشعب   ة الجي روابط االسالمية      لحرم م        وال ذي ل القوم الفارسي ال ا ب ر   يكن التي تربطن  غي

الذي حمل  ، هذا الشعب العربي     عبر التاريخ   غير العدوان على األحواز     المتغطرسون  حكامه   االعتداء ولم يسجل  

ة المجوسية                لفرسل ة وظالل د ظالم العبودي ة االسالم من بع ور وهداي رجس      هدى الن ى ال ا حت ، وانغماسهم به

ه       وبالرغم من الخيانة الفارسية لجارتها العربية األحواز اال ان هذا الشعب العربي األحوازي ل                 م يسكت عن حق

رى األحواز استقاللها              العربي   ى ت ا   المغتصب ولم يهدأ الحراره بال حت ه   تاج وج ب ا    تت ى       حريته ة اهللا عل ، فرحم

وم   اذ شهيد األحواز المغفور له الشيخ خزعل الكعبي ، وان قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي              ذا الي تعتبر ه
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٭٭٭ 

ى اال         يوما ل من األحواز المصير                وطنيا للتعبير عن الغضب األحوازي عل ات الفارسية التي تستهدف الني نتهاآ

 .والوجود 

 

 ابناء األحواز االماجد في األحواز المحتلة وخارجها يا 

 

ا   30اآثر من   الى  مشاوراتها التي امتدت    حرآة التحرير الوطني األحوازي     قيادة  المناضلة   قيادتكمانهت  لقد    يوم

ة  الوحدة  ، انتهت بأصدار هذا البيان السياسي المتعلق بمبادرة    من المباحثات والمشاورات واالجتماعات      الوطني

ى ان يكون            الثانية   ا نتمن ذي آن ان  الذي لم تكن قيادتنا السياسية راغبة ان يكون حال البيان بهذه الصياغة وال بي

عيد ال    ق تص ى طري ر عل رى خي عبنا بش ر ش تعمر   يبش د المس ة ض ة األحوازي ة العربي ذه  مقاوم ي ه ي ف الفارس

 .بهذه الصياغة لننقل عبره حقيقة االمور لشعبنا ومناضلي األحواز بكل أسف ، اال انه جاء الظروف الراهنة 

 
د  بعضبع ل ال ية ، أن عرق ات السياس ل االتصاالت والتحرآ ة    آ دة الوطني ول الوح ة ح ادرة الحرآ ة بمب المتعلق

 عليق  ت بكل أسف نعلن لشعبنا األحوازي قرة عيوننا ونبراس نضالنا وتاج آل جهد نبذله ، نعلن عن        ..التنسيقية  

ي   ة ف ة المعلن وازي الثاني وطني األح ر ال ة التحري ادرة حرآ ا ، ونحن 2003 / 12 / 6مب ذا البي ي ه نبين ف ن س

ة وراء   ادرة االسباب الحقيق لتعليق المب ذي تتحم امال  مسؤوليته   وال دعي النضال من اجل آ ي ت االطراف الت

 :، وهي آالتالي األحواز 

 

  للشعب العربي األحوازيالشعبيةالديمقراطية الجبهة  •

 النهضة العربي األحوازيحزب  •

 التضامن الديمقراطي األهوازيحزب  •

 ميعادمنظمة  •

 الوفاقحزب  •

  الوطني العربستانيالحزب  •

 
وطني األحو              ر ال ة التحري ادة السياسية لحرآ ة                قد بذلت القي ل دور الوحدة الوطني ل الجهود من اجل تفعي ازي آ

ة والتصدي       ة األحوازي ة العربي األحوازية التنسيقية ومن اجل توحيد الجهود الوطنية في تطوير وتدعيم المقاوم

 .للمخططات الفارسية ولألحتالل الفارسي واستعماره البغيض 
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٭٭٭ 

اآى      التنظيمات التي طالما   بعضاال ان    ا تتب ى ا    ادعت أنه ى    تسعى ألحواز و   عل  نجدها    شعبنا  النضال من اجل     ال

ة                ا الوطني تملص من واجباته داء الحوار        وعزفت عن المسؤولية       حين ساعة الجد اخذت ت ا لن ، وادارة ظهره

 ؟الغاشم االجنبي فماذا يعني هذا في المعايير النضالية عندما يكون الوطن مستعمر والشعب واقع عليه االحتالل 

 ال والثورة والدعوة الى الكفاح ؟واين المسؤولية الوطنية ؟ واين بياناتها الرنانة التي ال تخلو من النض

 مجرد انشاء للتالعب بعواطف     اام انه؟ هل آل ما جاء في بيانات تلك الفصائل ال واقع لها يتحرك على االرض             

ة       الشعب األحوازي والمتاجرة بأسمه ؟       ا منظمات واحزاب وهمي ا   او انه ة له من اجل   ناضل  ت اام انه ؟ ال حقيق

   ؟ههون ما يقولونام انهم ال يفق مصالح شخصية نفعية ؟

 
ا                ات اساسية لنجاحه ذه الشعارات متطلب درك ان له  !!من يتفوه بتلك العبارات والشعارات الوطنية والنضالية ي

دماج الكامل     ( اولى االساسيات على االطالق الوحدة سواءا آانت الوحدة في حدودها العليا والتي تتمثل              و ) باالن

  ) .  التنسيقي–يق والتشاور بالتنس( او بحدودها الدنيا التي تتمثل 

 
ذ               الخبث السياسي قد بان على    ان   ك المسميات ، ف ه واصبح صفة مالصقة لتل  هب الطهر   حقيقت

ا   ا خبث ل عليه وطني وح هال ي علي ات طغ ؤولية الوطني  رغب ن المس ي طع دو ة ف ارآت الع ، فش

رة   ة مباش ة واصبحت   االفارسي بطريق ية األحوازي ي ضرب القض رة ف ر مباش ذا وغي ائج ه نت

 . تصب في مصلحة العدو الخبث
 

ن  دةم رفض الوح اي ه ويح در ب الها ، فاالج راهن   ول افش دولي ال ا ينسجم والظرف ال ا بم ديال عنه أن يعطي ب

ى                         المتاجرة بأسم عن  الكف  أو رابين عل ا يكفي من ق دم م ذي ق ، ومصير ، ومستقبل شعبنا العربي األحوازي ال

رفض التحاور والتنسيق          ، ة مذبح الحرية للتخلص من العبودية الفارسي    اء في الساحة وي ى البق ومن يصر عل

ز اعالمي    سياسي او يحول نفسه من تنظيم      ،  على المناضلين الحقيقيين     مجرد تشويش    فمعنى وجوده    ى مرآ ال

ا اي ضرر                          ، الي ال يترتب عنه ا ، وبالت وحتى ال تترتب عليه اي مسؤوليات سياسية او نضالية ويكون حل منه

ة حاضرا ومستقبال ،            مادي صريح ي   د رسول اهللا                 ضر بالقضية األحوازي ه اال اهللا محم ول ال أل المؤمن من يق  ف

 انه مناضل عليه ان يؤمن بالنضال بشرطه وشروطه ، فالنضال              يدعيالنضال آذلك من    و ،بشرطها وشروطها   

افر القوى و                م تتوحد الجهود وتتظ تالحم وترص الصفوف    ال يستقيم وال يدوم وال يحقق االهداف الوطنية ما ل ت

رادي  العدو الفارسي ، فتفوقنا ال يأتي عبر العمل          علىمن اجل تحقيق التفوق االستراتيجي       ر        االنف أتي عب ل ي  ، ب

ائج     والتنسيق والتشاور ورص الصفوف والتالحم مع الشعب وبذلك يمكن التغلب           أالوحدة   على العدو وتحقيق نت

  .ألمرين من جراء االحتالل الفارسيشعبنا بعد أن عانى احصد ثمارها ايجابية ي
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٭٭٭ 

ة          االطراف تلكفبما ان    ة         التنسيقية    لم تستجيب لنداء الوحدة الوطني ل والحكم داء العق ى ن وال ال

ا           تبل تعمد والمسؤولية التاريخية    ا تمام ر          تعمدا مقصودا في تجاهله ة التحري ادة حرآ أن قي ، ف

 . مبادرتهاتعليق لشعبنا عن الوطني األحوازي تعلن رسميا 

 
ا نتوقف عن                      وان القيادة تطمئن شعبنا األحوازي وجماهي        رار ال يعني انن ذا الق ا ان ه ا في األحواز وخارجه رن

ة بخصو  ن معلق ول ولك ارية المفع ادرة س دوي وان المب ل الوح ة العم ات األحوازي ذا ص التنظيم ا ه ي ذآره الت

ان د     البي ايير جدي يقية بمع دة التنس ية للوح ة السياس وير المعادل ى تط تعمل عل ة س ادة الحرآ ه ، وان قي ة وبديل

يالحظها ال ع وس تذهل الجمي بس يل السياسي مراق امسوس ن رفض   واقعه رج م ة وتح احة األحوازي ى الس  عل

 .المبادرة 

 
، وآما جاء في بياننا هذا سباب التي دفعت قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي الى تعليق المبادرة الاما ا

  :تتلخص بالحقائق التالية 

 

م                   التجاهل وغض  • وطني األحوازي ، ول ر ال ة التحري ادرة حرآ ك االطراف    رحب ت النظر عن مب ا    تل  به

 .اعالميا وال سياسيا 

 .استقبلوا المبادرة باالهمال المتعمد  •

  بهدف تفريغ محتواها السياسي ومحاولة ممارسة التعجيز السياسي المقصودالمماطلة •

ا  ونة التي ملؤ   عاما على احتالل األحواز واصدروا بياناتهم الرنا       79وجاءت ذآرى    • ذي ال   به االنشاء ال

ا  م ام ي انه ا يعن دة ، مم و الوح ات النضال وه م اولوي اهلين اه ي وال يسمن متج اولون وضع  يغن يح

ة         اخل صفوف   موطيء قدم د   شعبنا ، وهم عاجزون عن ذلك ، وشعبنا العربي األحوازي أعرف بالحقيق

ضيقة لديهم ، فالشعب األحوازي أآبر من يضحكون على انفسهم لقصور النظر واالفق ال    انما   ام انهم    ،

ة           ى اآتاف ة ضالة    من   الذي يريد ان يتسلق عل ة   مسةـمنغ فئ ك الرموز     ،  في الخطيئ ة تل ويعرف حقيق

تهم    من واين تصب سياساتهم المفرقة من العمل الحقيقي الجاد البناء ، ومنهم      االمس يتشدق وي آان ب

ه    فها بكتابات ة واص ات األحوازي ةبا( الحرآ ن   ) لكرتوني نهم م رو ، وم ل وض دعي بالعم يقه ي رة تنس

ا دما وغيره ت ، وعن انطين  حان اآتين ق وتهم س ي بي ؤا ف د ، اختب اعة الج ّم  س ّم.. ص ّي .. بك ال  .. عم

ين ان هؤالء        زيف وآذب دعواهم الحقيقة التي جاءت لهم وآشفت يفقهون م ويق ى عل ا عل  ، ونحن آن

 يتصيدوا في   همأنة و المناضلي ومن وراءه الجماهير األحوازية      مخادعة الشعب األحواز  يحاولون فقط   

   .العمل السياسي فياو حتى جذر واحد او واقع المياه العكرة وليس لهم حقيقة 
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٭٭٭ 

ل من       اعداء  في خانة   من هذا المنطلق فقد اصبحت مصالح تلك التنظيمات تصب           • مصلحة األحواز ، وآ

دو الفارسي                       ه في صالح الع ة األحواز يكون عمل ر خان اسية  وفق الحسابات السي    يصب عمله في غي

 .ومعاييرها 

ى عام    2002 عامحين آانت تمتد منذ     اصبحت اتصاالتنا مع تلك التنظيمات مضيعة للوقت         •  2004 وحت

 .األحوازي ، في حين نحن احوج الى هذا الوقت في صرفة من اجل خدمة شعبنا 

 

  يا قرة العين العربي األحوازي شعبنا أبناءيا

 
واز   ع فصيل احوازي من داخل األح د اتفقت م وطني األحوازي ق ر ال ة التحري أن حرآ ا نبشرآم ب ا انن آم

ذا ا         داهللا       المحتلة على الوحدة التنسيقية ، وان ه د عب ة الشهيد فه  األحوازي نسبة الشهيد    لفصيل هو حرآ

ة                          د حرآ ا تؤآ فهد عبداهللا رحمة اهللا عليه الذي استشهد في السبيعنات من اجل األحواز وشعبها ، ومن هن

ارات الوحدة ولكن مع فصائ                   ازل عن خي ة       التحرير الوطني األحوازي انها ال تتن در المسؤولية الوطني ل تق

ر المخادعة في ا                 اح  وتعي مستلزمات النضال األحوازي وتتفهم حقيقة الوضع ولها الرغبة الحقيقية غي لكف

ة     افع شخصية آني ل من ن اج يس م واز ول ل األح ن اج ي   م اباتها ف د حس لة تعي ا المناض أن حرآتن ذا ف ، له

د ان               وفق مع  هاتالمعادلة السياسية الوحدوية وترسم استراتيجي     ة ، ومن يعتق ات تخدم القضية األحوازي طي

م           ع آ ة وسيدرك الجمي حرآة التحرير الوطني األحوازي يثنيها من رفض الوحدة التنسيقية فحساباته خطائ

وبنتائج انشاء   وتفعيلها سياسيا   هي حرآة التحرير الوطني األحوازي قادرة على تحريك القضية األحوازية           

ه     والعربي األحوازي المجاهد الصابر   اهللا تعود بالخير على شعبنا       ى اهللا جلت قدرت ا عل ا  بعد اتكالن واعتمادن

ى القضية    حرآتنا حرآة التحرير الوطني األحوازي االمينة الصا    على التفاف شعبنا وجماهيرنا حول     دقة عل

ال       لى العهد األحوازي الى يوم الدين     الحافظة ع  ة  ، وسيسجل التاريخ تلك المواقف ، وستعلم االجي األحوازي

ة مسيرة شعبنا نحو االستقالل         الفارسي   من ناضل ويناضل من اجلها ومن يشارك العدو         القادمة   في عرقل

 .والتحرير على طريق الكرامة العربية 

 
داخل والمهجر           األحواز  بي  العر وهكذا يا شعبنا يا قرة العين يا شعب        د المناضل في ال ا    ي المجاه د ادين  ،  ق

ا نحاور بشر            ، األمانة   ا آن ادرة الوحدة ولكنن ا بوسعنا من اجل نجاح مب ل م وا من    اوبذلنا آ وا ان يكون  اب

ة      ، ونحمل مسؤولية    الموحدين والمتوحدين    ر           –فشل االتصاالت األحوازي ك االطراف غي ى تل ة ال  األحوازي

ورة         بائسة  هممحاوالت وضوع وطني حيوي وهام على صعيد القضية و         الجديرة بم  اط ث ة احب  تتقصد محاول

ا تحاول استغالل شعبنا               افع          التحرك   شعبنا العربي األحوازي األشم أو أنه آرب ، ومكاسب ، ومن لتحقيق م

ي ،  شخصية ، أو محاوالت بائسة لتوريط بعض مواطنينا في المهجر بأهداف تصب في خندق العدو الفارس               
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٭٭٭ 

وازي    وطني األح ر ال ة التحري ة لحرآ ادة المرآزي ررت القي دم ، ق ا تق ى م اءا عل االوبن ف االتص  توق

ي   ان بالمسميات الت ا في البي ي جاء ذآره ي ال ، والت اهرة في  الت ة الط ا في عمق أرضنا العربي  وجود له

 .  ال مكان لها بين صفوف شعبنا بالداخلاألحواز ، وبحقيقة األمر

 

 الجماهير األحوازية المناضلةايتها 

 احرار األحوازيا 

 

ت  ا آان ادرة حرآتن ف   الممب ات وآشف زي ك التنظيم داقية تل ي لمص ك الحقيق ا ح ا دعواه ّر ته ى ، وع  عل

ن               حقيقتها ، فل   م تعد االمور بعد ذلك خافية ، ولتختار الجماهير األحوازية المجاهدة تنظيماتها الحقيقية وتعل

 .  الغي من الرشد قد تبين، من تصدى للوحدة ، وهللا امرهم ، والعاقبة للمتقين آل عزوفها عن 

 

 ) ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد اهللا على مافي قلبه وهو الد الخصام( 
 اهللا العظيمصدق 

 

 

 قيادة                                                      

 حرآة التحرير الوطني األحوازي                                                          

 
 المحتلةواز ـاألح

24 / 5 / 2004  

 

 


