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 المجلس الوطني لقوى الثورة االحوازية ومؤتمر نیويورك للمعارضة اإليرانیة

 أنعقد في الثالث والعشرين من شھر سبتمبر الجاري مؤتمراً في مدينة “نیويورك” األمريكیة بدعوة من منظمٍة يترأسھا
شخص ُيدعى “مارك والس” رجل أعمال وسفیر سابق والذي كان بعنوان :

(The International Convention for the future of Iran)

 (االتفاقیات الدولیة لمستقبل إيران)

 كما بالدعوة التي ُنشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي والتي جاء فیھا بأن المؤتمر دعا قادة الجماعات اإليرانیة
المنشقة واألثنیة والعرقیة، وكما عبّرت الدعوة الثانیة الخاصة بالجماعات المشاركة والتي ذكرت على أنه “يوم الثالثاء
في المؤتمر الدولي لمستقبل إيران، سوف يجتمع قادة الجماعات المنشقة اإليرانیة والجماعات العرقیة إلظھار الوحدة

التاريخیة في أول تجمع عريض القاعدة على اإلطالق إلعطاء صوتٍ للشعب اإليراني”.

 وذكرت الدعوة بعض أسماء المدعوين من تلك المجامیع من أذربیجانیین وأكراد وفرس وبلوش وأحوازيین، وكانت مجموعة
“حبیب جبر” متخفیًة باسم حركة النضال العربي لتحرير األحواز كما ھو ُمبیّن بالدعوة.

 كما ُسرّب البیان الختامي للمؤتمر والذي تضمن خمسة عشر بنداً والذي لم يخلو أي بنوٍد فیھا على مفردة (الشعب
اإليراني)، ومن الواضح للقارئ بأنه البیان قد صیغ كامالً بأقالم قادة مجاھدي خلق.

 قبیل انعقاد المؤتمر (مستقبل إيران) بأيام صدرت عدة مواقف من أطراٍف كانت مدعوة إلى المؤتمر والتي أعلنت موقفھا
الرافض للمؤتمر وعدم المشاركة فیه، وذلك بسبب ھیمنة منظمة مجاھدي خلق والمجموعة التي تعمل لحسابھا

والتحكم على سیر أعمال المؤتمر والسعي إلى فرض أجندتھا على المؤتمرين بھدف توريط الجھات المشاركة باتفاقات
وااللتزامات تصب في إدامة االحتالل على تلك األقطار، وكان ھذا الرفض من البلوش واألذربیجانیین واألكراد.

 ولم تختصر حالة الرفض واالنسحاب على شعوب غیر الفارسیة دون األحوازيین، بل شھدت الساحة األحوازية موجًة كبیرًة
وردة فعٍل ساخطٍة على المشاركین، وخاصًة بعد تسريب مسودة البیان الختامي وما احتوته من بنود مسبقة ومعلومة
للمدعوين، رغم ذلك شاركوا و برّروا حضورھم بأن المؤتمر براعیة وزارة الخارجیة األمريكیة؟! رغم علم الجمیع أن اإلدارة

المجلس الوطني لقوى الثورة االحوازية ومؤتمر نیويورك
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األمريكیة لم تقم بدعوة أي من الحاضرين وإن كان غیر صحیح فلیثبتوا خالف ذلك، و كما ھو معروف أن الدعوة كانت عامة
و منتشرة على موقع المؤسسة الغیر ربحیة كما ھو مذكور على صفحتھا الرسمیة ، وبالفعل انسحبت مجموعة من

الشخصیات األحوازية بمجرد أن ُكشفت عنھا بعض المعلومات عن حقیقة أھداف المؤتمر.

 كما ھو واضح للمتابع بأن المؤتمرات التي تقیمھا منظمة مجاھدي خلق كل عام في باريس ذات الحضور الغفیر
والمشاركة السیاسیة العربیة واألجنبیة والتي تتصدرھا رجال الدبلوماسیة العالمیة، يعلم تماماً من ھي األطراف

الداعمة و الممولة لمنظمة “مجاھدي خلق”، وعلى صعید ساحتنا األحوازية الممول األساسي للمؤتمرات والفعالیات و
المظاھرات و األنشطة المدفوعة أجورھا مسبقا لمجموعة حبیب جبر ھو الداعم نفسه، وھذا أمر جلي ال يخفى على

أحد من األحوازيین، وبما أن الطرفین اجتماعا في مؤتمر نیويورك حول مستقبل إيران، فإن ھذا االجتماع تحت رعاية
الداعم المشترك لكٍل منھما، وما نشرته المواقع اإلعالمیة لمنظمة مجاھدي خلق حول المؤتمر ومخرجاته وتصريحات
بعض الساسة األمريكان أمثال”رودي جلیاني وغیره خیر دلیل على ماھیة رؤية رعاة المؤتمر بخصوص مستقبل إيران.

 كما أتى مؤتمر (مستقبل إيران) بالتزامن مع االجتماع الدوري لألمم المتحدة في نیويورك، وھذا يدل أن المؤتمر معد له
مسبقاً وقبل عدة أشھر، وھو يأتي ضمن الحرب الدعائیة اإلعالمیة ضد الكیان االحتالل األعجمي، ومن جانب آخر

تسعى األطراف الممولة إلى جمع رعاياھا من الشعوب غیر الفارسیة والمعارضة اإليرانیة تحت إطار واحد إلقناع الجانب
األمريكي بالمشروع البديل لنظام الماللي عبر وساطة رجل األعمال والدبلوماسي األمريكي السابق “مارك والس”
المنسق العام للمؤتمر، فاجتمعت في ھذا المؤتمر ” الساسة والمال ورجال األعمال والمنتفعین وتجار السیاسیة

والبعض الذي ال يفھم في دھالیز السیاسیة و المخابرات الدولیة “.

 بعدھا جاء التبرير من المجموعة المطرودة وطنیاً بأن حضورھا ھو لتعريف األمريكان بقضیتنا، ألنھم (أي األمريكان) لم
يسمعوا عن قضیتنا من قبل، وھذا تبرير سخیف ُيراد به تضلیل الرأي العام األحوازي وإيھامه بھذه الحجة المسخة، و

كأنما لم يصل قبلھم احد للمؤسسات الدولیة بما فیھا ذلك الخارجیة االمريكیة و مؤسسات األمم المتحدة المختلفة كما
ُيعتبر ھذا التبرير تجنّي على دور األحوازيین الرائد بعالقاتھم الدولیة سواء مع الواليات المتحدة األمريكیة أو مع باقي

الدول العالم الكبرى، أما أمريكا التي تمتلك أكبر جھاز استخباراتي وأكبر قاعدة بیانات في العالم وآالف مراكز الدراسات
واألبحاث كانت تنتظر مجموعة حبیب جبر لتعرفھم بقضیة شعب وصل صیت نضاله من أقصى المشرق إلى أقصى

المغرب !!.

 ولم تتردد المجموعة المشاركة والحضور في مثل ھذه المؤتمرات كون ھذه التجمعات تجمع رجال السیاسة والمال إلبرام
الصفقات، على حساب مصالح الشعوب، وقد اعتادت ھذه المجموعة المتاجرة بمثل ھكذا اجتماعات.

 وكالعادة وبعد كل فضیحة وكشف الخفايا والخبايا ألدوارھا االنتھازية تأتي لتضلل الشارع األحوازي وتقلب الحقائق
وتخفي الوقائع على المواطن االحوازي، مستغلًة قناتھا التلفزيونیة التي تبث السموم والتضلیل وبیع الوطنیات واصفة ما
قامت به ھو إنجاز وطني، ولألسف الشديد بعض االحوازيین إنطل علیه خداعھم وتم تضلیله دون وعي، والبعض اآلخر تم

إغراءه عبر المال والجاه أو وعود في منصب أو ربما عمرة أوُحجة.

 كما أننا نعلم جیداً أسباب حضور (المجموعة المطرودة)دون غیرھا من التنظیمات الوطنیة األحوازية، وذلك بغرض تلمیع
صورتھا وتحسین سمعتھا السیئة أمام الشعب األحوازي عبر تقديمھا والترويج لھا في ھذه المؤتمرات واألعالم وغیرھا

ولألسف الشديد الذي يقف وراء ھذا الدعم ھو طرف ال يريد الخیر لقضیتنا، كیف ال وھو يعلم أن ھذه مجموعة غیر
مرغوب فیھا ومنبوذة تماماً من الوسط الوطني األحوازي.

بناًء على ما سبق نعلن موقف المجلس الوطني لقوى الثورة االحوازية:

 １ - يؤكد المجلس الوطني لقوى الثورة األحوازية تمسكه بالثوابت الوطنیة والمبادئ الثورية وأنه مستمر في نضال شعبه
ومقاومة المحتل اإليراني بشتى الوسائل وبمختلف الطرق التي شرعتھا الكتب السماوية والمواثیق الدولیة سواء في

عھد نظام الماللي أو ما يلیه من أنظمة، الشعب األحوازي مستمر بنضاله حتى تحرير كامل القطر األحوازي
 ２ - يعبّر المجلس عن رفضه الكامل للبیان الختامي ومخرجات مؤتمر نیويورك بعنوان ” االتفاقات الدولیة لمستقبل إيران”

وال يعترف المجلس بأي اتفاق أو التزامات تم التوافق علیھا داخل المؤتمر، كون الشعب األحوازي غیر ممثل بھذا المؤتمر.

 3 - ان المجلس الوطني الذي أكد مراراً و تكراراً موقفه الداعم للشرعیة الدولیة و لكل القرارات و المؤتمرات الدولیة
والعربیة الرامیة لمواجھة السیاسات التوسعیة و اإلرھابیة اإليرانیة , كما يدين المجلس و بشدة أي محاولة الستمالة

قضايا الشعوب العادلة و المشروعة (المحتلة من قبل إيران ) و الوقوف أمام كفاحھا الوطني التحرري و استخدامھا
كأوراق في بازار السیاسة الرخیص من قبل بعض الجھات المعلومة ، لتمرير أجندتھا، وتصفیة حسابات سیاسیة بین

الدول و الجماعات المتناحرة، وما جاء به مؤتمر نیويورك من أعمال وبیانات رفضته الشعوب غیر الفارسیة المتمثلة
بفصائلھا المختلفة جملًة وتفصیالً.

 4 -إن كان المجتمع الدولي جاد وصادق في دعم الشعوب غیر الفارسیة ويريد لھذه الشعوب نیل حقوقھا فعلیه أن يدعو
جمیع األطراف بكافة ممثلي الشعوب غیر الفارسیة من تشكیالت جماعیة وشخصیات وطنیة مرموقة ويجمعھا تحت إطار

دولي يضمن لھا حقوقھا ويحقق لھا إرادة شعوبھا وفق القوانین والمواثیق الدولیة.

 5 - اعتماداً على مستوى وعي الشعب العربي األحوازي التي ال تنطلي علیه مثل ھكذا مؤتمرات والتي ال تتعدى كونھا
بروباغندا إعالمیة مؤقتة لیس لھا لون وال طعم وال رائحة ، وتأتي قضیتنا مع األسف الشديد كورقة بید الجھات الداعمة

للمؤتمر تلوح بھا تجاه النظام اإليراني ال أكثر وال أقل.

 6 - نذكّر األطراف الدولیة و العربیة الشقیقة بالموقف الوطني الذي اتُّخذ عام ٢٠١٥ ضد المجموعة التي يترأسھا حبیب
جبر والتي طردت من الساحة الوطنیة ببیان مشتركة وقعت علیه القوى الوطنیة األحوازية وأعلنت بصريح العبارة بأن

حركة النضال العربي لتحرير األحواز برئاسة الشھید أحمد مولى آنذاك والممثلة الیوم بالسید حاتم صدام ھي الشرعیة،
وعلى أي طرف دولي عربي أو أجنبي احترام ھذا القرار الوطني الذي ال رجعة فیه، وأي تعامل مع مجموعة حبیب جبر

بصفة “حركة النضال العربي لتحرير األحواز ُيعتبر تعدياً لیس فقط على شرعیة الحركة بل على جمیع القوى الوطنیة
األحوازية الموقعة على بیان الطرد.

  المكتب اإلعالمي للمجلس الوطني لقوى الثورة االحوازية
01-10-2019

السابق:
جبھة الشعوب والمجلس الوطني يسلمان

«رسالتان للرئیس البريطاني
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جبھة الشعوب والمجلس
الوطني يسلمان رسالتان

للرئیس البريطاني
4 أيام مضت

President of the Ahwazi
National Council and Non-
Persian Front meets with
Swedish Foreign Minister
assistant for Middle East

Affairs
11 يوم مضت

A joint delegation from the
Ahwazi National Council and

the non-Persian people Front
meets the British House of

Lords
12 يوم مضت

لن يتم نشر البريد اإللكتروني . الحقول المطلوبة مشار لھا بـ *

اإلسم *

البريد *

الموقع

احفظ اسمي، بريدي اإللكتروني، والموقع اإللكتروني في ھذا
المتصفح الستخدامھا المرة المقبلة في تعلیقي.

أضف التعلیق
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