
  الوطني األحوازي الشعبية ترد على رسالة اإلخوة في حرآة التحرر ةالجبهة الديمقراطي
 

 الناطق الرسمي للجبهة الدیمقراطية الشعبية للشعب العربي األحوازي  الرفيق ابوشریفحيى
 مبادرة الجبهة التي آانت قد دعت جميع تحریر الوطني االحوازي و ردها علىموقف حرآة ال
 في روبيواألالبرلمان مقر  إمامظاهرة مصيات االحوازیة للمشارآة في الالحرآات والشخ

 الثمانون  بمناسبة الذآرىاألحوازيتمر ؤحضور في الم و آذلك لل عاصمة بلجيكالبروآسي
 صفحة عالقات ولبدء بالخالفات الصوریة لمليئةطي صفحة الماضي ا من اجل الحتالل االحواز

ما جاء في  مأفضل آنا نتوقع موقفا إننا شریف أبو أضاف  و.ية المصلحة الوطنمبنية علىجدیدة 
 شریف أبو الرفيق أآد الرد نظرا للظروف المحيطة بنا و المرحلة الهامة التي یمر بها شعبنا و

هم لكي تكون ردوجب علينا توضيح بعض ما جاء في  لكن ,اإلخوةرغم نظرتنا االیجابية لرد 
  . النهار شعبنا وضوحلألبناءالصورة واضحة 

  
  )موضوع التمهيد ( تمر إضافية حول الدعوة للمظاهرة و المؤتوضيحات 

  
   :اإلخوة أیها
 نقاش وحوار اشهر و لجنة طرح أي مبادرة لكي تكون بحاجة إلى في الجبهة الدیمقراطية لن نإننا

عينا ود  و غيرها حيث تجنبنا طرح المبادرات المكتوبة في المرحلة الحالية عمدا وتمهيدتحضير
 لكي نتحاور و نسمع آل آراء اإلخوة و اقتراحاتهم لرص الصف تمر تعارفلمظاهرة و مؤ

 في ستأتي و نحن نعلم جيدا موقف آل تنظيم من أي مقولة سياسية األحوازي لمواجهة التحدیات
 األمر دعوتنا في حقيقة ت وآانأالن بكثير مما هو عليه أصعبشمل الجعل لم يسالمبادرة مما 

ل  من خالاإلیراني رسالة للعدو إرسال و اإلمام ز الماضي والمضي قدما إلىجتيا الخویةأدعوة 
  و مواجهتهتلف في معرفة عدونا ال نخإننا في الرؤیة السياسية لكن رغم خالفاتنا أننابمظاهرتنا 

في خندق واحد فيكون ذلك حين نكون  لك من خالل العمل  ونثبت ذاألحوازوطننا  تجاه لك وآذ
نلتقي قبل آل  إن نود  وال زلنا وآناا جيدااجبنو بقدر المسئولية و ندرك إننا لشعبنا ر واضحمؤش

 مناقشتها وجها لوجه و على واألفكار و اآلراء بطرح أ نبد و من ثمشي و نفتح صفحة جدیدة
ضرورة ال من االتفاقات و ليس ب والعمل على حد األدنىالتآخي یسودها التفاهم و أحوازیةطاولة 

 أحوازيتمر وطني  ولكي نتفق على موعد لمؤحل آل المشاآل و الخالفات في اجتماع واحد
 تتضمن أي مبادرة قط دعوتنا لنلك بحضور الجميع و  وذاألحوازیة موسع تجتمع به آل القوى

 في الماضي و الخالفات و الكل یعرف ما جرى بنت دعوة لطي صفحة الماضي المليءبل هي آا
  . التفاصيليال حاجة للدخول ف

   :األشقاء أیها
 المطروحة في ردآم و التي اعتبرتموها األمورا بمواقفنا حول بعض  نحيطكم علمإنآما نود 
  :آاألتي وهي إالخالفية 

  
  ما يخص المجلس الوطني االحوازي

  
 و م جدید رغم مرور خمسة عشر عام على تأسيس التنظيم تنظياأنكم و آما أسميتمون اإلخوة أیها

سسات ؤبلوغنا سن الرشد ندرك تماما ضرورة وجود المو , ا الدؤوب في آل الساحاتونضالن
ي ال حاجة بدخول في تنوعه و آميته في لك من خالل عملنا الذاألحوازیة الوحدویة و ذ

سسات تأسيس المؤ  علىاألحوازي  المواطنإصرار و  من جهةات العربية و الدوليةسسؤالم



ا في العدید أعلنا مرارو  نحن  .في الساحات الدولية من جهة اخرىرسميا  ه التي تمثلاألحوازیة
بية المتكررة و لقاءنا مع الدآتور عمر  جامعة الدول العرإلى في زیاراتنامن المناسبات ومنها 

 الجامعة  المساعد عامأمين احمد بن حلي اإلستاذ واألخة الدول العربية ع العام لجاماألمين موسى
لك في ربية في جامعة الدول العربية وآذ رئيس الدائرة العشجارو ستاذ علياإل األخالعربية و 

اع عن حقوق األمم المتحدة في هولندا و آذلك منظمة الدفمنظمة الشعوب الغير ممثلة في 
 ال نمثل  بأننا آراراأعلنا ظماتننيفا و غيرها من الماألقليات القومية و الشعوب المضطهدة في ج

سسات ل من فصائل الثورة االحوازیة و ذلك لعدم وجود مؤ فصينحنل الشارع االحوازي ب
 و بنيابة عنهم في ما یخصهم و نحن غير اآلخرین بتكلم بدل ألنفسناوعة و عدم السماح مشر

 هياألحوازیة األخرى سسات فـ موضوع وجود المجلس الوطني و المؤ.  رسميًامخولين
 و الحوار  ما یتطلب النقاشثرة وهذا مؤ و  على أسس جدیدةو لكن یكون, ضرورة وطنية

ة االحوازیة والتي جاء فيها العدید من البناء نظرا للمتغيرات في الساح و الصادقاألخوي
 األحوازیةفي الساحة   بعين االعتباریأخذ إن لها مكان البد و أصبح و التيارات االحوازیة الفاعلة

 تسبق وجود مثل هذه إنالوحدة التي ال بد و  آما هو حال التنسيق و .اإلقليميةو و العالمية 
  .  ال یحسب حسابها احدء و مجرد اسماثرة و ليس شكليةؤم ن فاعلة وسسات لكي تكوؤالم
 دون قيد وشرط مسبق أحوازيمشروع وطني  االستعداد لمناقشة أي أتم اإلخوة  إننا على أیها

يح ما هو موجود دون و تصحنشيط أو لتنية سساتهم الوطؤسيس ماألحوازیة لتأ ىیجمع بين القو
  .إنسانية وطنية قومية و أسس أي تحفظ و على

  
  ن التي تقدمت بهما الحرآةيتموضوع المبادر

  
 في الجبهة إننا ,أبدا اهل أي مبادرةجتن حرآة فنحن لمالن التي طرحتها ل المبادرتي حوإما  و

كم فحسب بل من أي فصيل أو  ألي دعوة وصلت لنا ليس من جانبالدیمقراطية آان ردنا ایجابي
  .أخرشخص أحوازي 
مساعد ال عام أمين سيد نعمة آل سيد طاهر األخ التي طرحتها الحرآة واتصل المبادرة األولى

 شریف شخصيا حولها و آان ردنا واضح وصریح في أبو بـ تحریر الوطني االحوازي الحرآة ل
ة لكل الحرآات االحوازیة بما فيها هوجوآانت الدعوة م.  لقد رحبنا في االجتماع دون تحفظ,لكذ

و الذي  )) اإلیرانيو عضو البرلمان  اإلیرانيةعضو جبهة مشارآة  (( اإلسالميحزب الوفاق 
  واضح فكان للجبهة موقفها, العضو في البرلمان اإلیراني وقتهاآان یمثله السيد جاسم شدید زادة

 امن و  یحافظ علىإیرانياانه تنظيما  و برنامجه السياسي حيث یعلن حزب الوفاق من الحزب 
 جانب االحوازیة إلى  تجلس حرآات التحررإنمن غير المعقول تماما ف اإلیرانيوحدة التراب 

نرجو ((  إیران و امن اإلیراني وحدة التراب  ما یفكر به هو الحفاظ علىأهمشخصا و حزبا 
 تجتمع حرآات إن  و اقترحناوتناقشنا الموضوع معا )) اإلسالميمراجعة دستور حزب الوفاق 

 ودعوتهضع حزب الوفاق  و یناقش واإلسالمي تدعي حزب الوفاق إنالتحرر االحوازیة قبل 
 سيد طاهر استمرار األخ لي أآد  و.بشكل ودي واخويالحدیث  و تم  األحوازیةبين الحرآات 

 إعالن حتى أي رد  و لم نسمع اإلخوة و آنا ننتظر رد االتصال و الحوار و النقاش في الموضوع
 في الخط األحوازیين بكة االحواز على االنترنت و دخول بعض الوسطاءالمبادرة الثانية علي ش

 لم یكن عضوا في أي )ج ( الذي دخل وسيطااألخحيث تغربنا للوضع و شكل الدعوة  وآنا قد اس
دخل االحواز علنا بين  و هو رجل رغم احترامنا الشدید له ال یمثل أي حرآة ویأحوازیةحرآة 

وله لشخص مهتم بالقضية قلك قلنا له بآرائنا و أفكارنا وقلنا له ما یمكن  مع ذو   ,فترة و أخرى
   .األحوازیة



  
   معارضة اإليرانيةموضوع االجتماع بال

  
 في أو الدنمرك في ة بالمعارضة اإلیرانينياألحوازی ما ذآرتموه في ردآم حول اجتماعات حول

جبنا القومي و التنظيمي ولن نجتمع مع أي ا قمنا بوإننا بـ  نطلعكم إن نود روبيةواأل البرلمانات
راسخ و ال انإیمان للدفاع عن ما جاء في ردآم بل نابع من أو إلرضائكم ليس  هذا و إیرانيتنظيم 

ب  جانب القضية االحوازیة وهي السب لم تكن یوما إلىةالشوفيني اإلیرانيةان التنظيمات بعميق ال
حة النضال  في ساهمءأعدا دأَل اشد و یعتبروننا أنهم و ما یعاني منه شعبنا و األحوازفي احتالل 

 ما جاء  موقع عربستان لتقرءاوا تراجعإنیمكن لكم  وأدبياتهملك من القومي و یمكن معرفة ذ
 نيبلوشي من جبهة بلوشستان له عالقة وثيقة بالملكيال يدوشكبمقال احد السماسرة المدعو 

 إمامهمتمر  الذي مزقناه في المؤاألهواز بدل األحواز اسم وآيف آان تعاملنا معهم على الفرس
و آان موقفا في البرلمان  األحوازيهوازي بدل حين وجدنا اسم جبهتنا مكتوبة عليها األ

 إن احد المؤرخين الذي أراد بشار منسق لجان الجبهة أبو مشرف حيث هاجم الرفيق الدنمرآي
صة نمو دعا  من خالل لك احد االشتراآين يين و عرب االحواز وآذالميعاریخ ال تیطمس

قاعة  في وا یجلسإن الملكين ال یمكن أسيادهم طردهم من القاعة و اعتبرهم مثل البرلمان إلى 
تنا آانت و مازالت مع التنظيمات التابعة  للشعوب ا اجتماع.مخصصة لنقاش قضایا القوميات

 إنو قناعتنا هي ,  شعوب تحت نير االحتالل الفارسي و االضطهاد القوميالغير فارسية و هي
نا ل أي ساحة الشعوب لتضيق الساحة على العدو و آما عم,البد من تفعيل و تنشيط تلك الساحة

 التابعة  للشعوب الغير  فارسية  تمؤخرا و بمجهود جماعي و أسسنا مع مجموعة من التنظيما
هي متشكلة من تنظيمات تابعة لشعب الترآي ( لمصير وجبهة الشعوب لحق تقریر ا

و نعتبره إنجاز و مكسب ) الكردي و العربي األحوازي, البلوشي , الترآماني , االذربایجاني 
 یهزموا العدو وحدهم و هذا ما إنیصب لصالح القضية األحوازیة الن األحوازیين غير  قادرین 

و بالطبع بالتحاف مع الشعوب الغير فارسية , الل  تجربة ثمانون عاما على عمر االحتأثبتته
  !أهذا العمل تسمونه اجتماع مع المعارضة أإلیرانية؟, سيكون األمر أسهل بكثير 

 اعالقاتهب تقوم إن لكل التيارات االحوازیة الحق إن آدؤ نإنرغم ما ذآرنا لكم نود   واإلخوة أیها 
 إن یمكن  إالوفوف و ما یجمعنا  ما یقرب الصل علىو عليكم و علينا بالعم. ا لهامع من تراه حليف

  .رب منكم لنایجعل من الغير اقرب منا لكم و اق
  ) البرلمانية موثقة ومسجلةاللقاءاتآل  (
  

  األحوازيما يخص العلم 
  

   :اإلخوة أیها
 المرفوع من قبل الجبهة الدیمقراطية الشعبية وغالبية األحوازي العلم إن  تعرفون جيداأنكم
  العلم العربي القوميألوانل ئل الثورة االحوازیة و منها قدیمة و ليس جدیدة هو علم یحمل آفصا

 مصر و اليمن و سوریا و علم   هوو  و سقط تحت ظله المئات من شهداء الثورة األحوازیة
 قومية و ال یختلف آثيرا عن العلم الذي أحزاب علي ید رجاالت و تأسست آلها العراق و
 الجبهة العربية من  علىا ما تفضلتم به انه آان مفروضإما و .عا منذ فترة طویلةوفومرترفعونه 

 الذین األحوازیين  بعض ووأخوتنا ناءا العراقيين هم أشقإن نذآرآم إن نود ينيالعراق األشقاءقبل 
 واليوم عددا منهم بين  الحزب الحاآم في العراق بشكل طوعيءأعضاهم آانوا في العراق 

كون موضوع خالف  الموضوع ینعتقد هذا فال األحوازي حرآة التحریر الوطني صفوفكم في



 و األهم من ذلك الجبهة الدیمقراطية لم تطرح العلم .األحوازیة االجتماعات واقاطع تإنیصل 
الدعوة (  اتفاق عليه في االجتماع مثل ما  ذآرتموه أو دعوتها ليكون نقطة خالف آشرط في

  ) ية بطرحها موضوع العلم المفروض علينامتضمنة نقطة خالف أساس
  

  موضوع تجاهل الحرآات القديمة 
  

 في الحرآات التي ذآرتموها في ردآم و التي لم یذآر اسمها في دعوة الجبهة اإلخوةما یخص 
 لم یكتب اسمه وان عدم ذآر أحوازي تنظيم ألي أسفنا نعلن عن بالغ إننا.الدیمقراطية الشعبية 

 في إننا منهم رغم هاتفم  رقأو عنوان أویكن سهوا بل لعدم معرفة أي شخص تلك التنظيمات لم 
 المناضلين و الحرآات  االحوازیة و اإلخوة الكثير من لخمسة عشر عام الماضية تعرفنا علىا

 خبر في أو لهم أي بيان نرىریب و ال من بعيد و لم  لم نتعرف  ال من قلألسف انتم منهم لكن و
 قد طلبرغم ذلك   التي تمكننا من االتصال بهم و القنوات األخرىأوحوازیة أي من المواقع اال

نيسان / 5 في یوم الهاتفية يد نعمة خالل مكالمته سآل سيد طاهر ألخ طالل من اأبوالرفيق 
 بسب عدم لم یدعى أحوازي تنظيم أو أي شخص ته في التعرف على یقوم بمساعدأنالجاري 

مات  في حرآة التحریر الوطني االحوازي سنقوم بدعوة آل التنظيوةلإلخآد  نؤإننا معرفتنا به و
  .لكم وندعوآم في مساعدتنا بذ أي عنوان منهالتي ذآرتموهم فور الحصول على

  
    في الداخل األحوازيةالتنظيمات 

  
   :األشقاء أیها
 تأسست أحزابو تجمعات  في الشارع االحوازي  إن هناك من خالل تواجدنا  ندرك و نتابعإننا
 خيرة أیادي على تأسست  هناك تنظيماتو من اجل مصالح إیرانية بحتةاإلیرانية ید السلطة  على
  . شعبنا في الداخلأبناءمن 
 إیرانية األحزاب بعض هذه , نتيجة لعامليناألحزاب سبب عدم دعوتنا لتلك التجمعات و إماو 

األخر  البعض وأحوازیة اتثحاد في أي مإشراآها و ال یمكن اإلیرانيةوتخدم سياسات السلطة 
 تعمل و بقدر محدود أنهاا ما ال طاقة لها فيه حيث  نحمله إننحن ال نرید و, تجمعات وطنيةهي 

 وآلنا نعلم ال یمكن لهم األمورفي العلن و نحن و انتم تعرفونهم و نتشاور معهم في اغلب 
 و نتشاور األمورفاصيل  نبلغهم بتإنناالحضور العلني في مثل هذه االجتماعات خصوصا و 

 رغم آل التوضيحات  أي فصيل  أحوازي بالعمالةلحد اآلن نتهمآما إننا لم  .معهم بشكل مستمر
   .تجاه البعض منها و المواقف التي نتخذها 

 العمل على  المؤتمر و كم للحضور في المظاهرة و دعوتنا ل نكررإننا اإلخوة أیها في األخيرو
 الحاجة بأمس و نحن حج ناأحوازيتمر ؤ ینتهي بمإنء بعمل یمكن دي و للبرص الصف االحواز

  .قبل فوات األوان, إليه
جميع اإلخوة في التنظيمات و المؤسسات األحوازیة و الشخصيات ل ي و تقدیريشكرأقدم آما 

 على العمل األحوازي  للتحركشد على ید األحوازیيناالمستقلة  الذین تجاوبوا مع الدعوة و 
   .الموحد

  الجبهة الدیمقراطية الشعبية للشعب العربي األحوازي 
 2005،   نيسان 13 ، األربعاء


