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٭٭٭ 

  2004 أآتوبر 1:  التاريخ 

  ب ق1 – 2004101: الرقم    

 بيان سياسي هام حول

  المخابرات االیرانية لشق صف ءمؤامرة یخطط لها عمال

 حرآة التحریر الوطني األحوازي
 

 :قال اهللا عزوجل في محكم آتابه المجيد
 

  »ه وهو الد الخصامومن الناس من یعجبك قوله في الحياة الدنيا ویشهد اهللا على مافي قلب« 
 

 صدق اهللا العظيم
 

 في األحواز المحتلة والمهجرالعربي یا ابناء شعبنا 

  من محيطها الهادر الى خليجها الثائریا ابناء امتنا العربية المجيدة

 
آعادة المخابرات االیرانية التي اعتدنا على مخططاتها وعمالئها االقزام الذین آانوا باالمس ضباط في اجهزتها 

واروقتها یترزقون على سفك دماء شعبنا االبي ویتجرع الویل من تقاریرهم التي تخلو من الذمة والضمير 

واالحساس والناموس وسياطهم التي وضعها العدو الفارسي بأیدهم لتكون سياط عذاب وتعذیب الحرار هذا 

، وبأیعاز من اسيادهم في واليوم یشكلون منظمات تدعي وتطالب بتحریر األحواز الشعب العربي االصيل ، 

المخابرات االیرانية اخذوا یتأمرون على شق الصف المؤمن داخل القيادة المرآزیة لحرآة التحریر الوطني 

 الشر لها ویكنون الحقد والحزن الذي طغى یذمروااألحوازي ، معتقدة انها تستطيع ان تلتف حول قيادتنا التي 

یخية التي اقدمت عليها قيادتنا البطلة للجبهة العربية لتحریر على عيونهم الحقودة من بعد البشرى التار

 2004  / 2 /  8وبرغبة طوعية منها باالندماج الكامل في جسم حرآة التحریر الوطني األحوازي في   األحواز

وتم تشكيل  2004 / 2 / 27في بيانها المؤرخ في ورحبت به قيادة حرآة التحریر الوطني األحوازي وبارآته 

هة العربية لتحریر األحواز آروح واحدة بيادة المشترآة من القيادتين في قيادة واحدة وانتهى االمر بالجالق

 .تسري في عروق حرآة التحریر الوطني األحوازي 

 
آبر فصيلين في الساحة األحوازیة أالوحدة الوطنية االندماجية بين اال ان الفئات المغرضة لم یروق لها ان ترى 

يفها وقلب ظ األحوازیة لتو– المریضة بأن یحاولون استغالل االتصاالت األخویة األحوازیة نفسهماوسولت لهم 

حقيقتها لضرب حرآة التحریر الوطني األحوازي واالدعاء بشق صف األحواز وانظمام جزء من قيادتنا االبطال 

 . ویمكرون ویمكر اهللا واهللا خير الماآرینالى قيادتهم المهوسة ، 
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٭٭٭ 

 
عن اتصاالتهم بقياداتنا عندما تكون فورا بالتوقف لتلك األطراف ة الحرآة اذ تبعث هذه الرسالة آأشارة وان قياد

واال سوف سيكون لحرآة التحریر الوطني األحوازي الحق الكامل بالرد وغير نزیهه اغراضهم شریرة 

 .، والبادىء اظلم  تختارها ، واعذر من انذر تيوبالطرق ال

 
مع جميع ) وليس األخویة (  الوطني األحوازي قد علقت رسميا االتصاالت السياسية تحریرن حرآة الآما ا

 ، وعلى 2004 / 5 / 24  والمؤرخ ،  ب ق1 – 2004524التنظيمات التي جاء ذآرها في بيان الحرآة المرقم 

لمصالح الوطنية  اتصاالت رسمية مع تلك الفصائل حدیثة الوالدة لعدم التزامها باهذا االساس ليس للحرآة

بالهث وراء فتات تذره المخابرات االیرانية لها والثمن الكسر بثورتهم هي ملتزمة بل األحوازیة العليا 

بئس ما اختاروا وبئس المصير ولعنة اهللا ، ف اآتافها ها واالقزام الذي یقصدون تسلقاألحوازیة العمالقة بحقيقت

 .على من یضمر الشر الهله 

 
 ألحوازي الغيور ایا ابناء شعبنا

  العربية النشامىویا ابناء امتنا

 
ال نستبعدها ان تكون بأیعاز من المخابرات االیرانية ، واال ليس ، ونا مستنداتها یة وتحت ایديحقيقمؤامرة هذه 

اذا خر اذا آان فعال وحقيقة مناضال ویناضل من اجل األحواز ، نحن آبأحوازي من یضمر الشر لفصيل أحوازي 

ة ، فمن یرید ان یدحج حرآة سليس معناه ان نعمل على تصفية بعضنا وبأساليب رخيصة وخسينا فما اختلف

 .عليه ان یتوقع منها الرد الوطني األحوازي التحریر 

 

 :یات الرحمن ليتضع من یرید النصيحة آونختم بياننا بأیة من 

  »وما ظلمناهم ولكن آانوا هم الظالمون« 
 صدق العلي العظيم

 قيادة                                                                                                   

 حرآة التحریر الوطني األحوازي
 األحواز المحتلة

1 / 10 / 2004  
 


