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 بشرى سارة ونداء عاجل
مامها للوحدة ظ المحيسن في األحواز ان شباببعد االتكال على اهللا تعلن حرآة تجمع

 التنسيقة مع حرآة التحریر الوطني األحوازي 
في الداخل والمهجر بشرى سارة الى شعبنا العربي األحوازي  

 
  المحيسن في األحواز شباب حرآة تجمع نشامىعاجل الى

  
ة                 على برآة اهللا    وبنصر من عنده جلت قدرته ، وبناءا على المبعوثين  المرسلين  الى قيادة حرآ

وازي  وطني األح ر ال ع شباب التحری ة تجم ه اهللا من حرآ دنا ب ا عاه ى م اءا عل سن ، وبن المحي
سم                   د الق ورسوله من أجل اعالء رایة األحواز حرة عربية مستقلة ، وبموجب االتفاق الذي تم بع

وطني األحوازي ، وأن                على القرآن الك   ر ال ریم أن یكون العمل وفق توجيهات قيادة حرآة التحری
سأل اهللا التوفيق          ة ون ة الوثاب م الوطني ارك روحك ال یكون العمل منفردا ، وبصورة سریة فاننا نب

   .من اجل استعادة حقنا العربي المغتصب في األحواز 
 

جرقرة عيننا شعبنا العربي األحوازي في الداخل والمه  
 

وم ؛              ان    لم تكن حرآة تجمع المحيسن ولقاءاتها بحرآة التحریر الوطني األحوازي وليدة الي ل آ  ب
ة ؛  ة المحتل نا العربي ل أرض ل داخ ریا یعم ا س ال خط ن اصرار األبط ي لك ع ف ة تجم باب  حرآ ش

ذي             نشاطها  المحيسن بضرورة االعالن عن      الوطني المبني على اساس یتوافق مع المستوى ال
ة                ارتقت به  داخل ووفق األعراف الدولي   حرآة التحریر الوطني األحوازي على المستویين في ال

ة تجمع شباب                      دام ومواقف مشرفة لحرآ وما اثبتته أیام االنتفاضة من روح وثابة واصرار واق
  .المحيسن التي تضم بين صفوقها رجاالت المحيسن المعهود بتاریخهم العریق 

 
وطني ا ر ال ة التحری صح حرآ م تف ة  ل ریة تام صورة س ل ب ي تعم ة الت ذه الحرآ وازي عن ه ألح

يهم من بطش              بالداخل ، والتي آانت تربطنا معهم روابط وثيقة قبل االنتفاضة الباسلة خشية عل
وطني                        ر ال ة التحری د تحتفظ حرآ اق عه ا ميث ا معه د وقعن النظام العنصري الفارسي البغيض وق

  .األحوازي على نسخة أصلية منه 
 

ة تجمع     وتعلن حرآة    التحریر الوطني األحوازي أنها غير مسؤولة عن اي بيان یصدر عن حرآ
 باستثناء شبكة األحواز لألنترنيت ،       أنترنيت أو اي وسيلة اعالمية     المحيسن في اي موقع   شباب  

اق مع  ى ماجاء باالتف ة ، واستنادا ال ين الحرآ صال ب ة وأن وسائل االت ادة حرآ د أعضاء قي أح
وطني األ ر ال وازي التحری ریة ح ون س صاالت تك صورة االت ام   مح ين الع ب األم ع نائ ه أو م مع
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وازي  وطني األح ر ال ة التحری ده   األخ  ، لحرآ رة لتزوی ة مباش يد نعم اهر آل س يد ط المناضل س
ا ،           م بينن ذي ت اق ال ى سالمتكم ،   وبالمستجدات ، وحسب االتف ا عل ودتكم    حفاظ ا بع د اطمأنان  وبع

ل        م أ     سالمين الى ارض الوطن المحت ود اعالمك ة عودتكم         ن ا سيد طاهر آل سيد نعم ا اخين بالغن
المين و صال س ى ات ا عل ودآم آن رفتكم ، ووج ه بمع ى  مع ا ال ا اتفقن ودتكم آم ا ع د أن تيقن ؛ وبع

  .األرض المحتلة نباشر بزف هذه البشرى لقرة عيننا شعبنا العربي األحوازي 
 

و  ا نرج ا  آم ا اتفقن ار آم ر االعتب ذ بنظ ااألخ وطني  بتعليم ر ال ة التحری ادة حرآ ات قي ت وتوجيه
  .األحوازي 

 
ا          وا عون ا وعدتمونا ، وأن تكون انبكم آم ى ج ونرجو الرفق بأبناء شعبنا في الداخل ، وآسبهم ال
تم                  ا ورفع ویدا ضاربة مع آافة شرائح ابناء شعبنا ، والتحلي بالمعنویات العالية التي جئتمونا به

ر ال  ا لتحری ة حب روح ایجابي داخل ب ة بال ا الوطني اقي حرآاتن ع ب اون م ا والتع شعب من معنویاتن
  .. .واألرض وصون الكرامة واعادة الحقوق العربية المغتصبة 

  
دم     شورة ، وع ذ بالم ين األخ اقرة الع نكم ی عبنا وأم ن وسالمة ش ى أم ا عل وآم وحفاض ا نرج آم
ستخدموا                  الدخول في اي صراع مسلح اذ أن العدو الفارسي یحاول جرنا الى مجابهة مسلحة ، لي

ه نفسه االستهانة                 لكننا في حال  ... اسلوب البطش بكم     سول ل ل من ت ة الدفاع عن النفس نردع آ
  .بقدراتنا 

 
ا آانت                          رأة أو آهل مهم ل أو ام ل طف وليكن شعارآم آما اتفقنا أن الثأر واالقتصاص ال یكون بقت
ا                       دآم بأنن سلمية والتظاهرات ، ونع ل بالوسائل ال قوميته او مذهبه أو دینه ، وأن نحتكم الى العق

  . العين الى دول العالم سنسمع صوتكم یاقرة
 

جابهوا اسلحتهم الفتاآة بصدورآم األبية ، وال تبادلوهم اطالق النار آي ال یجروآم لمعرآة ليس    
  .وقتها اآلن ، وهذا هو هدف الفرس ، وتعرفون من تجاربنا أننا تعودنا على اساليبهم الدنيئة 

 
ف        ون آي أنتم تعرف ة ف ریا للغای دتمونا س ا عاه م آم يكن عملك ر   ل ي عناص دو الفارس دس الع ی

  .مدفوعة األجر من بائعي الضمير بين صفوفكم ، وأحذروا المندسين 
 

وطني           ر ال ة التحری وا حرآ ات ، وأعلم ادل المعلوم ا بتب ا عليه ي اتفقن ائل الت تخدموا الوس اس
أول           داخل أوال ب ار سيد طاهر آل سيد        . األحوازي المستجدات في ال نكم الب وسيبلغكم أخيكم واب

م       نعم صل بك ة اهللا ، وسيت ى برآ ا عل ا اتفقن أول آم ا أوال ب ات وتلقيه صال المعلوم ة ای ة بكيفي
  .شخصيا بعد تأمينكم األسلوب خشية آشف التنظيم في الداخل 
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  .نهنؤآم على سالمة العودة یا تاج الرأس وقرة العين 

  .عاش شعبنا العربي األحوازي حرا آریما عربيا معززا 
  .ية األبية في األحواز بورآت عشائرنا العرب

  .المحيسن شباب عاشت حرآة تجمع 
  عاشت حرآة الشهيد فهد عبداهللا األحوازي

  عاشت حرآة شهداء مشداخ األحوازیة
  عاشت آافة الفصائل الوطنية داخل ارضنا العربية المحتلة

   عاشت فصائل الثورة األحوازیة داخل وخارج األحواز
  

  وازيـني األحـریر الوطـرآة التحـح
  وضية الثقافة واالعالممف

   م2005 / 5 / 24في 
  


