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،  شكر عربي أحوازي معطر بدماء شهدائنا األبرار إلي األخ المناضل خزعل الهاشمي المحترم
األحوازي  لوطنيأمين عام قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي ، علي بيان حرآة التحرير ا

نرئ من  سنة افضل ألن العام فية خير و السنة آسنين العجاف و لم ( 80    عاما80حول ذآري 
إحتالل األحـواز ، ولكن لدينا إضافات بعد إذنكم و نرجوا من حضرتكم  علي ) الفرس إال الشر

  :مبدئ  قبولها و هي بشكل
  
 أفتتاح سفارات عربية و عالمية في األحواز و تمثيل األحواز آإقليم مستقل عن إيران ةإضاف 

المحافل اإلقليمية  سياسًا و أقتصاديًا و تاريخًا و من حيث السكان و عروبتنا ، تميثل األحــواز في
 ، جاياتنا االحوازية في المهجر و الدولية و فتح سفارات لتأسيس عالقات مع دول العالم وخدمة

 و جامعة الدول العربية و طبعًا هذه مطالب ( العربي ) محاولة دخول مجلس التعاون الخليجي
في ... رئاسة و  علينا نحن أن نتقدم بها لكن علي الفرس و دولتهم القبول بها ، و إجراء إنتخابات

ة و المنظمات الحكومي األحواز و بمشارآة األحوازين فقط في ضل األمم المتحدة و بمراقبة
جامعة الدول العربية لإلنتخابات و  المدنية و منظمات اإلسالمية و العالمية و العربية و غيرها و

حذف مقطع في بند أن  إحتاللهم لألحواز و إسترجاع خارطة األحواز السياسة إلي ماقبل تاريخ
أن تكون اللغة الفارسية  ادالهو إستب ... تكون الفارسية بجانب العربية للدرراسة في المدارس و

أن تكون اللغة العربية اللغة  في جميع المدارس و الجامعات و غيرها إختيارية غير إلزامية و
الطرق و المعابر و المطارات و  اإللزامية في جميع أنحاء الوطن و علي جميع اليافطات و

أسمائنها الفارسية و حذف إسم أي مستوطنة  و تأآيد إسترجاع آل مدننا العربية إلي .. الموانئ و
النهاية علي أرض عربية و أن ال تكون علي  فارسية و إستبدالها بإسماء عربية و هي في

حـواز في جميع اإلدارات األقل ، وضع علم األ اليافطات اي إسم فارسي في هذه المرحلة علي
إيران و في جميع مراآز الدولة الحكومية و سفاراتنا التي  بمكان علم... الحكومية و المدارس و 

العلم هو رمز سيادتنا و علينا الترآيز علي هذه النقطة و إضافة  سنفتتحها في الدول األخري و
صدروا وثائق و جزاهم اهللا نعرف ان بعض الفصائل أ ) أحوازية جديدة إصدار جنسيات عربية

و جوازات سفر جديدة  ( مؤسسات بعد زوال اإلحتالل بإذن اهللا خيرًا لكننا نبحث عن دولة
ألننا لسنا إيرانين و نرجوا إعتراف دولي بذلك و إيضًا تسليمنا قائمة  أحوازية دون اإليرانية

  معرفة آل شئ عن ذلكهم ليسوا أرخص من غيرهم و من حقنا ) أسباب إستشهدادهم بشهدائنا و
آذلك تسليمنا جثث شهدائنا األبطال الذين سقطوا   سنة من اإلحتالل و80و أماآن دفنهم طيلة ال (

بند اإلفراج عن آافة معتقلينا و أسرانا األبطال و أفساح  بإنتفاضة شعبنا األخيرة و تأآيد علي
 سنة الماضية و إضافة بند 80المدن الفارسية و الذين هجروا طيلة ال المجال لعودة أهلنا في

و حذف جميع الكلمات المسيئة ... األحوازي و آرامة و عروبة و تاريخه و  بخصوص إحترام
شعبنا  من جميع آتبهم الدراسة و غيرها و إحترام... لتاريخنا و لشيخ خزعل رحمة اهللا و  لنا و

تجاه العرب   و العنصريةفي اإلعالم المرئي و المسموع المقروء و حذف اي عبارات نبذ العرب
غيرهم من الذين  و اإلسالم و المسلمين في آتبهم إضافة بند حول محاآمة آل عمالء الفرس و

إيران و قيادتها من أعال  لطخت أياديهم بدماء األحوازين او تعذيبهم و تسليمهم لنا و هذا يشمل
 سنة من إحتالل 80عن دولتهم  هرم السلطة إلي أسفله و إضافة بند إعتذار علي لسان رئيس
إضافة بند دفع تعويضات لألسر  ألرضنا الطاهرة و عن ما حصل لنا في ضل هذه المدة ، و
طبعًا هذا في ضل األمم المتحدة و في  االحوازية المتضررة من اإلحتالل و تشكيل محكمة لذلك و

واز و تحريرنا منهم العالم بتدخل السريع في األحــ حال رفضهم لمطالبنا سنتجه للخارج و مطالبة
األخ المناضل الشهم خزعل الهاشمي المحترم و لكننا نعتقد  عسكريًا و في النهاية نشكر حضرتكم

يتمناه شعبنا الذي يستأهل أآثر من ذلك بكثير في مقابل آل تضحياته  أن مطالبنا و هي أقل ما



ي قدم لها شعبنا الغالي و التي قدمها لهذه األرض الطاهرة الغالية علينا و الت العظيمة الضخمة
 أن مطالبنا لن تستمع لها إيران و لن: و نقول أن لألسف حسب علمنا بحكام بالد فارس  النفيس

عسكريًا  تنفعنا سوي دعم اإلنتفاضة بلمال و السالح و دعمها إعالميًا من العالم و مساعدتها
حول ما  وطني األحوازيو نشكر حرآة التحرير ال) إيران ( لإلستقالل عن أرض بالد فارس 

دعاة ظلم و  قدمته لشعبنا و حول بيانها الوطني و الذي سيفضح الفرس مرة أخري و ذلك ألنهم
اخ خميني و  قمع و ليسوا دعاة صلح و سالم و إنسحاب من أراضي إحتلها المغبور رضا شاه

   اهللا و برآاتةة رحمخاتمي و السالم عليكم و

 السنيه األحوازيه أخوآم و خادم األحــواز و شعبه رئيس مجلس شوري المنظمه اإلسالميه

يأبي حمزة األحواز  

 


