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٭٭٭ 

   2005 / 4 / 19: التاريخ 

    مرآزي1 –  2005419: الرقم    

  

  بيان سياسي هام

  وازـ عاما على احتالل األح80حول ذآرى 

  وازيـصادر عن حرآة التحریر الوطني األح

  االرض مقابل النفـط
  

  

  ایها الشعب العربي في األحواز المحتلة

  یا ابناء امتنا العربية المجيدة

  یا احرار العالم

  كومة طهران التي تحتل ارض األحواز العربيةیا ح

  یا احرار فارس

  ایتها القوميات غير الفارسية

   فى امتناعمقنا القوميیا  .. الهادر الى الخليج العربي الثائر من المحيطالمجيد ایها الشعب العربي 

  

ام    ن ع وم م ذا الي ل ه ي مث ى19(  اي 1925ف ة  عل دو الف ) 1925 / 4 / 20  ليل دم الع تالل  اق ى اح ي عل ارس

ود عنصري عدواني توسعي ، اال ان                 سلم حق در من جار م ذا الغ األحواز االمنة وشعبها العربي االمن ، جاء ه

الشعب العربي األحوازي ومنذ ذلك التاریخ المشؤوم لم یرضخ شعبنا المتمثل بأسالفنا واجدادنا وآبائنا لالحتالل                

دوام       وبته وبأرضه رغم ان الدول العربية       االیراني المتغطرس ولم یعترف به وتمسك بعر       ى ال ذلتنا عل الشقيقة خ

م یكن اي غضب             في مد  ید المناصرة واالسعاف واالنقاذ العربي اال ان شعبنا العربي األصيل لم یكفر بعروبته ول

ى المسؤ   ولكن على الدوام تعتصره  ،  على االشقاء    د ال ولية المرارة والحزن على مواقف دولنا العربية التي تفتق

البروتوآول  تعتبر نفسها اسيرة  المطلوبه قوميا طبعا ال نستثني جامعتنا العربية یحفظها اهللا من هذه الحالة التي              

ا یجري       وغض النظر   االعتبارات الرسمية الى درجة التحفظ الكامل       والسياسي والمراسيم الدبلماسية     ي  عن م ف

ر ،     األحواز من ابادة واقتالع واجـتثاث     غ             تس فارسية   سياسات   وتطهي صميم من اجل تفری ي ال تهدف األحواز ف
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٭٭٭ 

ل                   ل والتجهي األحواز من اهلها ، وان تلك سياسات التطهير العرقي والتعسف والبطش واالرهاب والقمع والتنكي

بل لم  ،  واالستيطان والمصادرة وتغيير دیمغرافية األحواز السكانية وتغيير االسماء العربية لمدن وقرى األحواز             

ال                    ا بما فيه   یرانية المتعاقبة   تكتفي الحكومات اال   ال رج ذي یؤسف شعبنا ان یكون ح الي ال ي الح ام االیران  النظ

والذي یدعو الى االشمئزاز  مع الحق العربي األحوازي الظالم   تعاملهاالدین آحال الشاهات الفارسية الملكية في     

ذا حال رجال               ،  دین  النهم رجال    ان ه شتكي ونحتكم اذا آ الى من ن ذه ا ال ف صفنا ؟    دین به صورة ومن ین ان  ل وآ

وق   سلب ومصادرة حق صاب وال يح االغت ي ال تب شریعة االسالمية الت ق ال صاف االسالمي وف عبنا ینتظر االن ش

ا من ضوابط اسالمية                   االخرین واحتالل بلدانهم وعدم االعتداء على الجيران واالستيالء على ممتلكاتهم وغيره

ين        رسولنا الكریم ما وترجمه عزوجلفرضها اهللا  ه وصحبه اجمع ى آل ه وعل  اال، حمد بن عبد اهللا صلى اهللا علي

اليين   ان  ران الح ام ای ضمونا  ( حك ا وم دوا   ) عملي ائمهم وارت وا عم شاهات المل خلع ات ال ية  تاج ة الفارس كي

شورها   سكوا بق ي تم شریعة االسالمية الت ام بال رك االحتك صریتهم وت ى عن ؤا ال ة ولج اهات معمم واصبحوا ش

وا جوهر شاهوترآ صبه ال ا اغت ى التمسك بم دما اصروا عل ا عن وعه ه المخل وي وابن ور رضا بهل د  المقب  محم

ين                             بهلوي   م اليق م عل ران ان تعل ى ای ي نفس الوقت عل ل ، وف م الوآي ذا    ، ولكن ال نقول اال حسبنا اهللا ونع  ان ه

ذا الش                 الشعب العربي في األحواز    ا ان تضع في حسبانها ان ه عب سيضرب ضربته    ليس آما تتصوره بل عليه

ة طهران        ، القاضية لالحتاللهم  ى حكوم ه ، وعل تفهم     ضربة الحق للباطل فيزهق ا ان ت د حساباتها وعليه  ان تعي

ر          د تغي ر حساباتها        ،  حقيقة واحدة ان الوضع ق ا ان تغيي دة وهي            وعليه ى سياستنا الجدی ( واال سنلجأ ال

ى          وهذا المشروع تعتمده حرآة التحر     )ط  ـاالرض مقابل النف   ه ال یر الوطني األحوازي وستتقدم ب

ه       ـالدول الكبرى من اجل شراء تحریر األح       واز بنفطنا العربي المصادر من شعبنا والتي تعبث ب

  . وازـمنذ احتالل األححكومات ایران االستعماریة 

  

  وازـمطالب شعبنا في داخل األح
  

سامحا من شعبنا          الفارسية نيابة عن امتنا العر     –ونحن في خضم المواجهة العربية       ة وت بية في األحواز المحتل

ا      وحرصه على الروابط االخویة االسالمية ، وفي ظل انتفاضة شعبنا العربي     ي انطلقت شرارة حقه ة الت المبارآ

وم  ل        2005 / 4 / 15ی وازي لك ي األح شعب العرب ض ال ن رف ر ع لمية تعب عبية س اهرة ش ها مظ ت اساس  آان

سفي    ي التع تالل الفارس ات االح الم      سياس ة واالس ق المرون ل بمنط م تتعام ة ل ران المجرم ة طه   ة اال ان حكوم

التعبير سلميا عن مطا           اهير ب ا وافساح المجال للجم شيا             ،   لبه ة وملي سكریة واالمني ا الع ى زج قواته واتجهت ال

ال           صفية واالعتق  حرس خميني ومليشيا من المستوطنيين الفرس في مواجهة المتظاهرین بالقتل والمالحقة والت
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٭٭٭ 

ود           ، مما تحولت المظاهرة السلمية االهداف        العشوائي ين جن الى مصادمات واشتباآات بين المقاومين العرب وب

  .عرب في وضع دفاع ومازالوا آذلك االحتالل وآان ال

  

ول                       ة الراسخة والمتجذرة في عق ك الحال التعقيد الحالي في االوضاع آان نتيجة عنجهية العنصریة الفارسية تل

ة                            حكام الفرس  سربت من مكتب رئيس جمهوری ة الفارسية التي ت ر الوثيق ضاح ام سرب وافت ى ت  ، مما ادى ال

ي األحواز            صالح الكاذب المخادع ، واضافت      ایران خاتمي ابو اال    ي ف ى الوجود العرب آمر الفارسي عل ة الت وثيق

ة العنصریة     المتعاقبة  یرانية  الحكومات ا اللتضيف الى سجل     شعوب       بشاعة العقلية االیراني وق ال  المستهترة بحق

  . على الدوام انظمة قائمة على الفصل والتمييز العنصري  في طهران هية القائم األنظمةغير الفارسية ، الن

  

ة                  ر المصير والمواثيق الدولي دأ حق تقری وطني األحوازي الثابت والمشروع واستنادا لمب وانطالقا من حقنا ال

وطني                  التى تمنح الشعوب المستعمرة بالمطالب     ر ال ة التحری ادة حرآ ررت قي د ق ة ، فق ة بحقوقها الوطنية والقومي

األحوازي باالتفاق مع شرآاؤها من تنظيمات وطنية في االرض المحتلة وفي طليعتها حرآتي حرآة الشهيد فهد                

ى وض             ا عل ها وسالمة اعضاءها   ععبداهللا األحوازي وحرآة مشداخ األحوازیة وتنظيمات اخرى ال نذآرها حفاظ

ة المتواجدة         من صائل األحوازی ل التنظيمات والف وح لك ان داخل وخارج األحواز     البطش االیراني ، والباب مفت

، )  بأدنى الحدود     –مشروع مطالب شعبنا العربي األحوازي في الداخل بحدوده الدنيا          ( تنضم الى هذا المشروع     

د ان      وتعتبر هذه المطالب مرتبطة آحل وسط في ظل هذه الظروف الراهنة ا            ائرة ، ونعتق لتي تشهدها األحواز الث

ران   ة طه ن حكوم و م ي ، ونرج وازي واالیران رفين األح بة للط ادرة مناس ذه مب ذه ان ه ار ه ين االعتب ذ بع تأخ

اء       الحقوق والمطالب ، فأن استجابت لنداء العقل واالنصاف االسالمي            ا الوف ان علين م          آ ه ، وان ل ا نتفق علي بم

ضية   تستجب فنحن حل من تلك ال  ل الق مطالب وتحتفظ الثورة األحوازیة ومن خلفها الشعب العربي األحوازي بنق

ادة  والدول الكبرى والمحافل الدولية االخرى  الى االمم المتحدة ومجلس االمن       من اجل الدفاع عن شعبنا ضد االب

ران           ه ای ي تنتهجه ي الت شعب االعزل             والتطهير العرق ذا ال ة له ة الدولي ة تتحمل         وطلب الحمای ذه الحال ي ه ، وف

ى النحو                        شعبية هي عل طهران المسؤولية آاملة عن ما ینتج في المستقبل ، وعلى هذا فأن مطالب االنتفاضة ال

  :التالي 

  

   األحـوازیةمطالب األنتفاضة
وفق الضوابط من مؤسسات في ادارة األقليم وما یلحقه الحكم الذاتي ـ ب، نطالب بحقنا آحل وسط  .1

 . في االمم المتحدة والقانون الدولي المعمول بهوالقوانيين ا
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٭٭٭ 

تحدید حصة االحـواز من ثروتها الوطنية یترك للخبراء الدوليين التابعين لالمم المتحدة في تحدید  .2

 .الحصة 

عن اخراج آل المساجين والمعتقلين السياسيين وغيرهم من ابناء األحواز مع دفع التعویضات  .3

 .عنویا وعضویا االضرار التي لحقتهم مادیا وم

 .بين األحواز وطهران للمواثيق الدولية تخضع قضية مياه االنهار ومنسوبها  .4

 .الحدود الجغرافية لألحواز البریة والبحریة تحدد وفق القوانين الدولية ویقره القانون الدولي  .5

  .یدرس الى جانبها اللغة الفارسية تعتبر اللغة الرسمية في االقليم اللغة العربية .6

، مع مرعاة حقوق االقليات دریس باللغة العربية في جميع المراحل الدراسية بما فيها الجامعية الت .7

 . االخرى التي تستوطن في األحواز

 .فتح المدارس والجامعات العربية في األحواز امام ابناء األحواز بدون استثناء  .8

الذاعة والمسرح بأعتماد اللغة والتلفزیون وااالنترنت وحریة النشر واالعالم والصحافة والسينما  .9

 .العربية آلغة رسمية لها 

 .االولویة في التوظيف الى العرب ومن ثم لمواليد االقليات االخرى  .10

سماح لهم لوالخدمة في األحواز وا، اشتراك المواطنيين العرب في الجيش وسلك الشرطة المحلية  .11

  . العسكریةبالتسلسل في المراتب

 .المشارآة في الحكومة المرآزیة وغيرها سياسية حق الكفاءات العربية ال .12

صدور عفو عام من الحكومة االیرانية عن السياسيين في داخل وخارج األحواز والسماح لهم  .13

وعدم مالحقتهم امنيا او قضائيا وعدم مضایقتهم في بالعودة الى وطنهم األحواز مع تعهد بسالمتهم 

  .في األحـواز الوطنية فتح مكاتب وفروع الحزابها وحرآاتها ، وممارسة دورهم السياسي العربي 

 -:يا آل القوانيين والسياسات الظالمة والجائرة والتعسفية المتعلقة بـ الغاء رسم .14

 سياسة االستيطان  - أ

 سياسة التهجير  - ب

 سياسة التجهيل  - ت

 سياسة التفریس   - ث

 خية لألحواز یسياسة طمس التاریخ والتراث والهویة التار  - ج

 سياسة محاربة اللغة العربية في الدوائر الرسمية  - ح

 لمدن األحوازیةسياسة محاربة االسماء العربية ل  - خ

 سياسة محاربة تسمية االباء اسماء عربية لمواليدهم  - د
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٭٭٭ 

  .اضافة مادة دستوریة تنص على االعتراف بعروبة األحواز .15

عيد االضحى المبارك ، وعيد ( ن حق الشعـب العـربي األحوازي االحتفال باالعياد االسالمية م .16

فال  باالضافة یحق لشعـب األحواز االحت،یام  ا3واقرار عطلة رسمية لألقليم مدتها ) رمضان 

 .جزء من تاریخ وطنه وامته العربية هي باالعياد الوطنية والقومية التي 

الب وليس تنازل عن هذه المطللمنظمات األحوازیة داخل وخارج األحواز حق اضافة مطالب آخرى  .17

 .دوليين مراقبين العربية والمعلنة اال بأستفتاء شعب األحواز بحضور مراقبين من الجامعة 

  

ة التح دعو حرآ ا ت رفض  رآم ة ب ات األحوازی ع المنظم ة وجمي واز المحتل ي األح عبنا ف وطني األحوازي ش ر ال ی

دوم سلطات االحتالل                          ة ق ا نحذر من مغب تعيين العميل المرتزق علي شمخاني حاآم عسكري على األحواز ، آم

ام         ي االی رة وضخمة ف ازر آبي ذ مج ة تنفي ى ني ل في الماضي         عل ا فع ي شمخاني آم ل عل د العمي ى ی ة عل القادم

ذي راح                دین وال ال ال ام رج د نظ ة عه ي بدای سابق ف بالتعاون مع المجرم الجنرال احمد مدني الحاآم العسكري ال

  .سميت فيما بعد بمجزرة یوم االربعاء االسود  والمعتقلين لمجزرة المئات من الشهداء والجرحىضحية هذه ا

  

شرفاء مسؤولية      عش آما نحمل     شماخنة ال ى شمخاني ونط     ا ابنه  يرة ال ل عل ا لبا العمي شعب األحوازي    ه  بأسم ال

   .بأعالن التبري منه 

  

ة تحمال        عبداهللا  آما ان حرآة التحریر الوطني األحوازي وحرآة الشهيد فهد           األحوازي وحرآة مشداخ األحوازی

ة االسالم             ام الجبه ين ع ع التنظيمات             المسؤولية الكاملة على اختطاف ام دعو جمي ي األحواز ، ون شعبية ف ية ال

ا نطالب          األحوازیة بالداخل بمطالبة السلطات االیرانية باالفراج عن االمين العام للجبهة بأسرع وقت ممكن ، آم

ر    سان ان تباش وق االن ة بحق ة المعني ات األحوازی ا المنظم ص منه ارج ونخ ة بالخ ات االحوازی ل المنظم آ

صاالتها بالمنظم ين بأت المختطف والمعتقل ة ب ل المطالب ن اج سان م وق االن شؤون حق ة ب ة المعني ات الدولي

  . االحوازیين االخرین 

  

رار   ستنكر ق ا ت واز وخارجه ة داخل األح ات األحوازی ع المنظم وازي وجمي وطني األح ر ال ة التحری ا ان حرآ آم

م اغالق            وشاد االیراني القاضي بأغالق مكتب قناة الجزیرة في طهران          روزارة اال  ا ت ة ، آم ى المحاآم احالتها ال

ى                      ا ال شبكة األحواز حسب االخبار الواردة الى شبكة األحواز ، ونعتقد ان المواقع األحوازیة االخرى في طریقه

  .االغالق ایضا 
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٭٭٭ 

رورة         ى ض ارج عل داخل والخ ة بال ة األحوازی ع الحرآ الف م وازي بالتح وطني األح ر ال ة التحری دعو حرآ وت

ران    لشعب الى المضي الى االمام حتى تس      فاضة الشعبية المبارآة لشعبنا ودعوة ا     استمرار االنت  تجيب حكومة طه

  :في هذه المرحلة ، وليكن شعارنا لمطالبنا العادلة 

  

  .نعم للحقوق الوطنية .. تمييز العنصري لال ل.. ال للظلم .. ال لألحتالل .. ال للسكوت بعد اليوم 

   الثائر في األحواز المحتلة وبورآت سواعدهم الى شعبنا البطلعز ومجد تحية 

في الخارج على همتهم العربية ونخوتهم في اسعاف النشامى تحية الى جميع المناضلين األحوازیين االبطال 

  قضيتهم ودعم انتفاضة شعبهم

  وتحية الى جميع قيادات حرآات ومنظمات واحزاب الثورة األحوازیة بدون استثناء 

  مستقلين االحوازیين االبطال المجاهدینوتحية الى جميع ال

  تحية الى جميع المواقع األحوازیة االعالمية على االنترنت

    بوقوفها العادل الى جانب الحق ضد الباطل بطریقة حيادیة  ييع وسائل االعالم العربي واالجنبتحية الى جم

  

  لعروبة واالسالمأآبر والمجد لالمة والعزة هللا واواهللا 

  ..حواز حرة عربية والى االبدوعاشت األ

  

  

  زعـل الهاشمي خـ

  وازيـقيادة حرآة التحریر الوطني األحامين عام 

19 / 4 / 2005   


