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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ملونـما تعـل عـوما اهللا بغاف
  صدق اهللا العلي العظيم

   البقرة85  أیة 
  

  بيان سياسي 
حول المشروع االيراني الخبيث بأنشاء مجلس وطني بديل للمجلس 

  الشرعي
  

  
  

  الصابر المناضلایها الشعب العربي األحوازي 
  ایها المناضلون األحوازیون في شتى بقاع العالم

  یا ابناء امتنا العربية الباسلة
  یا احرار العالم

  
شكل دقيق                  عقد اعضاء المجلس الوطني االحوازي مشاورات عدیدة تخللت عنها دراسة الوضع ب
ارات ، وخرج                           وق آل االعتب وطن ف ا واضعين مصلحة ال شاور به ومراقبة االمر عن آثب والت

صا ور          ان ن ذا البي ا جاء به ى م ين عل دیر ان      اعضاء المجلس متفق ي الق ولى العل ائلين الم ا ، س وح
ة               ا األحواز حرا محررا ودول تعادة وطنن ر والحق واس ستقيم والخي ى الصراط الم یهدینا جميعا ال

  . عربية مستقلة ذات سيادة  
  

  یا ابناء الوطن واالمة ویا احرار العالم ،،
  

ة    ة األحوازی ا العربي ى ثورتن ب عل ة تتكال دفها ا البطل ة ه ؤامرات خبيث صف   م دة ال ن وح ل م لني
ذي ال                د االعمى ال ة والتقلي دافع االناني دل االحوازي ؛ أوال ب  وعي أو ادراك أو حس وطني         عن  ی

 مهما آانت تلك الجهات التي       ل اعداء االحواز وشعبنا االبي ؛     صادق ، وثانيا ؛ دفعا مأجورا من قب       
اق االذى ال   ة والح ة األحوازی ورة العربي ن الث ة أم بعض لزعزع دفع ال ا ت ي مادی سياسي والتنظيم

  .یبقى عمالقا مهما آانت الصعاب الشعب االحوازي ومعنویا ؛ لكن 
  

ادرات                     بعض بطرح مب وم ال ة یق ا االحوازی اریخ ثورتن  وفي مرحلة من ادق المراحل خطورة في ت
ل من           غير مسؤولة  ه الني أجور هدف د مقصود وم ة   هي تقلي ا الداخلي دو ان     جبهتن د استطاع الع ، فق

سریة أو                     یدس عنا  ارا لل م تتخذ معي ة التي ل صره وعمالءه في صفوف بعض التنظيمات االحوازی
ذه النقطة                        ة ه ة ، واستغلت المخابرات االیراني ة اهمي ة ای ضعف  ( ضبط عمليات التنظيم  والتعبئ

  ووظفت هذا الخلل لصالح مشاریعها فدست عمالءها لينفذوا عمليات متقدمة في نخر ) التنظيم 
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 المفتوح الذي یتبنى عمليات الترویج للمشروع االیراني وسقط بعض قادة ذلك التنظيم              ذلك التنظيم 

تخبارات   باك االس ي ش دروا ف ث ال ی ن حي ة    م ادة الجبه ضاء قي ض اع ل بع ة ، فتخي االیراني
ة                         ساحة االحوازی ه لل ذا المشروع واهميت م العمالء صحة ه د ان صور له شعبية بع الدیمقراطية ال

  .  سورة االنفال30)) ویمكرون ویمكر اهللا واهللا خير الماآرین (( ولكن  وابتلعوا الطعم ، 
  

دو     ى ان الع ين االول ى نقطت وازي عل وطني األح س ال ـواز والمجل داء األح صالح اع ت م د اتفق لق
دیر                   رام وتق االیراني یخطط  لتفریغ اهمية دور المجلس الوطني للقضية االحوازیة لما لقاه من احت

ي ابان االرسال الفضائي التلفزیوني لفضائية االحواز وجهود االنتفاضات في          من الشعب االحواز  
ه                   محاولة بائسة لالستيالء عليه وجر هذا التشكيل الذي یعتقد البعض في الساحة من االحوازیين ان

  .هيكل بدون روح ، ولهدف توظيفه خدمة لمصالح العدو 
  

ا ی       ستان ، ومن      ثانيا ان مصلحة الجبهة الدیمقراطية الشعبية وم ة عرب ة لدول ة الوطني سمى بالجمعي
ان الهدف                 تعاقد معهما ومعضمها اسماء وهمية عبر اجتماعات تآمر واتصاالت خيانية مؤخرا ، آ
ه     ا ل سا موازی شكيل مجل ن خالل  ت شرعي م وازي ال وطني االح س ال ى المجل تيالء عل ا االس منه

ذات واالستحواذ ، ومن              ذه      ارضاءا لرغباتهم المریضة وحب ال ة ه ا غذت المخابرات االیراني هن
الفكرة بتلميعها وتجميلها بعقول المتآمرین لتنفيذ هذا المخطط االیراني الخبيث وحصد النتائج التي              

  .هي بكل تأآيد لصالح العدو االیراني ، وایقاع الخسارة في القضية االحوازیة 
  

ا        صادقة النوایا   مع احترامنا الشدید لكل مبادرة       تهدف الى لم الشمل االحوازي ؛ فاننا نأسف على م
راد          وهيطرحه البعض من قيادة الجبهة الدیمقراطية الشعبية          مبادرة في واقعها مریر بكلمة حق ی

  .بها باطل 
  

دة  ادرة الجدی د المب ي ا  تع س وطن شكيل مجل وازي لت دح ي  (  جدی وازي ایران ان اح شروع برلم م
ا         فهم  لجبهة  من بعض قادة تنظيم ا    ! ) بالمنفى   ا   یدرآون جيدا أن هناك مجلسا وطنيا احوازی م  قائم ت

ة        ( شعبية  دیمقراطية  تشكيله في اوائل الثمانينات قبل أن تكون هناك جبهة           وهي ليست نفس الجبه
شعبية االصلية  ام  ) ال اقهم ع م حسب ميث ة ت ذه الجبه ث أن تأسيس ه ادرة  م 1990؛ حي د مب ، تع

م بأتجاهات             لتعبيد الطریق وتمهيد المداخ    ا ودفعه ل للعدو في انشاء ترآيبة تحاصر االحوازیين فيه
  .تخدم مصالح ومشاریع االحتالل االیراني 

  
شر    تناحرالجر الفصائل االحوازیة الى اهم اهداف هذه المبادرة االیرانية ان   ات ون  وتعميق الخالف

شغال                 ى االن ع ال ع الجمي ا ودف ة     لبعـض ببعضنا ا  خالفات جدیدة واشعال ساحتنا به رك المواجه  وت
  .الحقيقية مع العدو االیراني الذي یحتل وطننا وبالتالي زعزعة الثقة بين فصائل الثورة 
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  یا ابناء شعبنا العربي االحوازي 

  
ا هو قریب                   داخل ؛ آم م في ال وطني االحوازي االصلي هو معك دا أن المجلس ال انتم تعلمون جي

ه        مال دائم معكم ؛ آما أنت     منكم في الدول المجاورة لكم وعلى اتص        على اتصال واحتكاك مباشر مع
  .بل منظوون تحت مظلة مجلسكم المجلس الوطني االحوازي الشرعي 

  
ذه التي                     ات ه اذن لم هذا المجلس الجدید ولم ال تنظوون تحت مظلة المجلس الشرعي ، وأي انتخاب

  .وهذا همها تریدون آي تجتمع مجموعة معينة من نفس العشيرة الفوز بالمناصب 
  

ا رسميا من         لكن التنظيمات االحوازیة المناضلة بالداخل     ع عليه د وشرف موق  التي لها مواثيق عه
ة           شریفة والمنظوی ة ال وطني االحوازي           قبل قادة تلك الفصائل الوطنية االبي ة المجلس ال  تحت مظل

رین من الفصائل ا                 ود الخي شتيت جه لتي تعيش في    هي التي ستكون الحكم ، وبالتالي نرجو عدم ت
  .المنفى وتناضل السماع صوت شعبنا والغير یخرب هذا الجهد 

  
ام      ذي تأسس ع شرعي ال وازي ال وطني األح س ال ا ان المجل ي   1983آم ائع آ ذه الوق سجل ه  ی

ضاء االحوازي   تعالي  تحریر االحواز بأذن اهللا الى القضاء االحوازي فيما بعد    يلها  ـیح وسيحكم الق
ي األحوا   ة أو     ز، وشعبنا العرب ة االحوازی ا العربي ى من حاول ویحاول شق صفوف ثورتن ي عل

ر       الخروج عن    ا االستقالل والتحری ا فيه ن   مصلحة االحواز العليا وثوابتها االساسية بم دها ل ، وبع
  .ولعنة التاریخ التي ال ترحم  اال الخزي والعار الستقاللیكون مجاال بين صفوف شعبنا عند ا

  
ة عن       بناء على ما سبق ان الم    نجم   آل  جلس الوطني االحوازي رسميا یحمل المسؤولية آامل ا ی م

ى                تهم عل شعبية ومن لف بمعي ة ال ة الدیمقراطي من اضرار بحق القضية االحوازیة الى قيادة الجبه
  .هذا المشروع االیراني 

  
  یا احرار االحـواز في شتى بقاع االرض

ة واليقظة   انكم امام تحدیات خطيره تستوجب منكم التحدي والمقاو        ام        ، وفي نف     م م ام س الوقت انك
  .فرصة تاریخية علينا اقتناصها 

  
  المجد والخلود لشهدائنا االبرار 

  عاشت االحواز حرة عربية
  عاش المجلس الوطني االحوازي

  
  وازيـلس الوطني األحـالمج

1 / 7 / 2006   


