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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 اهللا وعدوكم  اخليل ترهبون به عدوباطواعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن ر

 
 العظيمالعلي صدق اهللا 

 

 الوحدة الوطنية سالحنا 
 .. يف معركتنا العربية 

  ..والسيادةواالستقالل  والوجودمعركة املصري 
 ..العريب وشرف األمة العربية نيابة عن التاريخ 

 من اجل استعادة احلق العريب األحوازي املغتصب 
 تراب الوطنعن  واجالء االستعمار الفارسي
 ٭٭٭

 تنظيم وقيادة..  حركة التحرير الوطين األحوازي
 طالب حقوق تارخيية وليست معارضة ايرانية

 ٭٭٭ 
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 صادر عنهام تارخيي سياسي بيان 
 ر الوطين األحوازيحركة التحريقيادة 

 
 حول قرار القيادة العامة للجبهة العربية لتحرير األحواز بأندماجها واحتادها 

  2004 / 2 / 8 يف بياهنا املؤرخ يف  يف جسم حركة التحرير الوطين األحوازي
 

 

 يا شعـبنا العريب اجملاهد يف األحواز احملتلة
 ناضلةربية يف األحـواز املـيا مجاهرينا الع

 وار األحـواز يف االرض احملتلةيا ث
 يا طلبة وشباب األحواز

  ايها املعتلقون االحوازيون الرازحون يف سجون العدو الفارسي
 املهجربالد يف املهاجرون ايها املناضلون االحوازيون 

 ربية األحوازيةـيا فصائل الثورة الع
 وازي اينما كنتمـحركة التحريرالوطين االحتنظيم ابناء يا 
 اجمليدة ربيةـناء امتنا العيا اب

 رب ومبصري االمة يف احلياة واملصلحة واملصريـربية املؤمنة بقضايا العـايتها الطليعة الع
 يا اصحاب القلم احلر يف الصحافة العربية الشقيقة واالجنبية الصديقة

 ايتها املنظمات العربية والدولية
  والعامل الفرسيا احرار العرب و

 
 على طريق التوحيد الوطينعرسا وطنيا ونصرا وحدويا  2004 / 2 / 8يف  األحوازية لقد شهدت الثورة

يف خلق املقاومة الوطنية األحوازية الواسعة واملنظمة ووحدة الصف األحوازي وحشد التالحم الوطين 
صري يف ظل الظروف احلساسة والدقيقة اليت متر هبا منطقتنا العربية يف مواجهة االحتالل الفارسي العن

  .1925منذ عام الغاصب سيادة األحواز 
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جبميع هياكلها التنظيمية فأن قرار القيادة العامة للجبهة العربية لتحرير األحواز حبل نفسها واندماجها 

يف جسم حركة التحرير الوطين األحوازي كان قرارا وطنيا والسياسية واالدارية وقواها االخرى 
وجاء القرار جمسدا ضرورة ، األحوازي الوطين النضال والكفاح شجاعا وتارخييا يف مسرية مصرييا 

الوحدة الوطنية األحوازية وتالحم اجلهود ورص اجلبهة الداخلية للثورة األحوازية حىت يستقيم النضال 
 .وتنتصر ارادة الشعب العريب األحوازي على مستعمره الفارسي العنصري البغيض 

 
ركزية حلركة التحرير الوطين األحوازي تبارك قرار القيادة العامة ما تقدم فأن القيادة املبناء على 

هادي املوسوي   سيد علي سيداملناضل الكبري للجبهة العربية لتحرير األحواز بقيادة امينها العام 
وتقبل قرارها املتضمن يف بيان اجلبهة القيادة املركزية حلركة التحرير الوطين األحوازي وتعتمده رمسيا 

 : والذي نصه احلريف التايل 2004 / 2 / 8املؤرخ يف التارخيي ة لتحرير األحواز العربي
 

******** 
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا

 صدق اهللا العلي العظيم
 

 
 بيان تارخيي صادر عن قيادة اجلبهة العربية لتحرير األحواز
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 زي الصابر اجملاهديا أبناء شعبنا العريب األحوا
 يا أبناء أمتنا العربية اجمليدة

 اشقائنا فصائل الثورة األحوازية الوطنية
  أشقائنا يف األحزاب واملنظمات العربية

 اصدقائنا من املنظمات واألحزاب واهليئات الدولية
 

 حتية عربية أحوازية صادقة
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
من قبل النظام  على شعبنا العريب األحوازي الذي عاىن أشد أنواع البيطشالشك ان الظرف الذي مير 

اجلديدة  وما متر هذه السنة على املنطقة العربية والعامل بأسره يف ظل املتغريات الدولية الفارسي البغيض
األمر بني بعض قياديي اجلبهة العربية لتحرير األحواز بعد احتالل  ، وبعد اجتماع طاريء وتدارس

 تيقننا باألدلة الثبوتية على تورط البعض ممن عادوا اىل ارضنا العربية الطاهرة يف لعراق ، ولدىا
دامت قرابة  األحواز ارتباطهم واتصاهلم بعناصر العدو العنصري الفارسي ، وبناءا على جهود مكثفة

 املناضل على هادي األحواز عام من التداول والتشاور مع السيد األمني العام للجبهة العربية لتحرير
والذي كان من  العاجل باذنه تعاىل عدنان والذي يشكو من مرض عضال ادعوا معنا له بالشفاء
اجلبهة العربية لتحرير األحواز بعد أن  الرجال املخلصني خلدمة قضيتنا العربية العادلة فقد قررت قيادة

وامهني على قدرة ايران من النيل من األحتالل للعراق  ثبت لديها تورط البعض من قيادييها يف بداية
 لكن اهللا كان ملن تورط مع العدو الفارسي باملرصاد حيث تبني هلم أن المكان األحوازيني الشرفاء

مل  لبالد الفرس يف ارض العرب بصورة عامة والعراق بصورة خاصة حيث أننا ومن موقع احلدث
ايران الداخلي  ومنذ أمد طويل كنا نراقب وضعترهبنا قوة ايران اليت يتوهم هبا البعض من حيث أننا 

اجتماع طاريء قررت  وكنا على علم تام مبجريات األمور داخل األحواز وعلى هذا االساس وبعد
 . قيادة ظل.. قيادة اجلبهة فصل عدد من أعضائها وشكلت قيادة جديدة 

 
الشهداء طوال سنوات  عطتان تاريخ اجلبهة العربية لتحرير األحواز ذات التاريخ العريق واليت أ

فقد شاركنا يف كل معارك الشرف  طويلة لن تتنازل عن دماء شهدائنا اليت يعرفها القاصي والداين
كما أن اجلبهة كان هلا احلضور املميز يف كل احملافل العربية  العريب ضد أعداء أمتنا العربية الباسلة

 ر األحواز مل يكن من أجل مرحلة معينة أو قدان تشكيل اجلبهة العربية لتحري واملؤمترات والدولية
مسمياته بل ان  يتوهم البعض أن تشكيلها ومناضليها احلقيقيني هم مرتبطون بنظام معني مهما كانت
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ولعلنا ،  األحواز حرة عربية املخلصني والغيارى من قيادة اجلبهة ضحوا بكل غال ونفيس العالء راية
الذي اضطر لالختفاء واللجوء اىل دولة اخرى  يد الزركايننعرف جيدا من يكون املناضل فاخر جم

وكذلك فان مجيع املناضلني األحوازيني  البعض تسييس قيادة اجلبهة بعد أن عاىن ما عاناه من حماولة
وليسأل اجلميع ملاذا اضطر املناضل حممود حسني  الطريف على علم بالشهيد املناضل حسني ماضي

اللجوء اىل دولة أجنبيةكما ان كل األحوازيون الشرفاء يعلمون كيف  اىلمشاري األمني العام السابق 
ورفض التعاون املزاجي  تصدوا بكل بسالة ملنع تسييس اجلبهة حورب املناضلون األحوازيون الذين

لكن صمودهم ..  لقد عان أولئك املناضلون من اجلوع واحلرمان واملالحقات والوكالة املخابراتية
وكان بعض  قد جعل من العمالء أقزام أمام هذا الصمود والذي حنتفظ بأرشيفه كامالالبطويل املوثق 

ففي الوقت  الصادقني من أجل القضية املرتزقة الذين تسللوا لقادة اجلبهة يف طليعة احملاربني للمناضلني
باملخابرات املرتزقة املرتبطني اآلن  كان.. الذي كان املناضلون احلقيقيو ن يتوسلون على رغيف اخلبز 

ولدينا شهود عيان عندما زارنا بعض  ، وصمد من صمد،  االيرانية يتجولون يف املالهي الليلية
واطلعوا بأم عينهم على من كان يناضل ومن كان يبذر  األشقاء من بعض فصائل الثورة األحوازية

 ،  داء ثورتناتلك األموال اليت كان جيب أن تذهب اىل شه الغانيات األموال اليت متنح له على
  سلوا الشيخ ضياء اخلاقاين

  سلوا كل أحوازي شريف زارنا
 أما الوثائق اليت تدينهم فهي معنا

وحماولة ارهاهبم باسم  لقد وصل باملرتزقة من بعض قياديي اجلبهة حماولة هتديد القياديني املخلصني
لقد  ، التهديدات ملثل تلكهيهات أن خيضع من ترىب على حب األحواز وأمتنا العربية  كنل،  ايران

 لكن املخلصني ايران حاول بعض املرتزقة من عمالء ايران التسلل لسرقة وثائق اجلبهة لنقلها اىل
احتالل بغداد  كما حاول اثنني من املرتزقة بعد أيام من ، استطاعوا قبل احتالل بغداد اخفائها

فلم .. لكنهم صعقوا .. ز اىل ايران التحرر العربية لنقل ارشيف األحوا الوصول اىل مكتب حركات
ئق قبل حماولة البعض فقد متكنا من مجع الوثا وعادوا من حيث اتوا خائبني.. وثيقة  جيدوا ورقة أو

  ..وخاب فأهلم، استغالهلا 
ومن أجل وحدة الصف العريب ،  وعلى هذا األساس وبعد تدارس األمر وبعد تشكيل قيادة الظل

فة العربية لتحرير األحواز ومبباركة من كا فان قيادة اجلبهة..  الذات األحوازي ومن مبدأ نكران
وبعد دراسة مستفيضة ملبادرة األشقاء يف حركة التحرير  واخلارج األحوازيني الشرفاء يف الداخل
جهود خملصة لوحدة الصف األحوازي وكخطوة جريئة ليعلم هبا مجيع  الوطين األحوازي ملا فيها من

رغم علم اجلميع بأن اجلبهة العربية لتحرير األحواز هي أعرق  الثورة األحوازية ئلأشقائنا يف فصا



 بيان قبول اندماج الجبهة العربية لتحرير األحواز الى جسم حرآة التحرير الوطني األحوازي

www.Al-Ahwaz.com 

6

فاننا نبارك خطوة أشقائنا يف حركة التحرير الوطين ،   عاما26الشهداء طيلة  فصيل أحوازي قدم
 : األحوازي ، ونعلن ما يلي

 
 ين األحوازيطحرير الوتواالحتاد مع حركة الاالندماج 

   نفسها هبذه اخلطوةوتعلن اجلبهة حل
ذلك ألن التحديات  وندعو كافة فصائل الثورة األحوازية حذو قيادة اجلبهة العربية لتحرير األحواز

 املصريية مطروحة بشدة على الساحة
 وان وحدتنا هي خدمة لشعبنا العريب األحوازي وشهدائنا األبرار

  وندعوا لنكران الذات بعيدا عن التعصب واحلزبية الضيقة
 الدخول يف حوار مباشر معنا ليطلع على كافة احلقائقو
 

فان اتصالنا  اللحظة علما بأن اتصالنا بأشقائنا يف حركة التحرير الوطين األحوازي مل يكن وليد هذه
فمن قلب  ، املتبادلة التوحدية ويلة ولدينا ولديهم كل الرسائلطشقائنا يف احلركة كان منذ سنوات بأ

وان كل من حياول ،  قادمة حريرتة نعلن للعامل أمجع بأن عتبة العربية اجلرحياحلدث ومن األحواز ال
لكننا ومن حرص  ، واملستمساكات تشويه صورة مناضلي الثورة األحوازية فاننا سنرد عليه بالوثائق

،  ة شعبناياملهاترات اليت الختدم قض عة عوائلهم يف األحواز نرجو من مجيع األشقاء الكف عنعلى مس
  .التنظيم واجلهود الب مجيع اشقائنا البدأ باحلوار البناء واجلاد من أجل توحيد الصف وتوحيدونط

بعد حتريرها من  اهللا نسأل التوقيق ونسأله جلت قدرته أن نصلي مجيعا فوق ريب أحوازنا الطاهرة
 الغاصبني

 ونستشهد بقوله تعاىل
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 وما بدلوا تبديال هدواهللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظرمن املومنني رجال صدقوا ما عا
 صدق اهللا العلي العظيم

 
  قيادة اجلبهة العربية لتحرير األحواز

 قيادة الظل
  2004 / 2 / 8األحواز يف 

 

******** 
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 اجلبهة العربيةوعلى هذا االساس فأن قيادة حركة التحرير الوطين األحوازي قررت اعتبار قيادة 
هم اعضاء قياديون يف القيادة املركزية حلركة التحرير الوطين  - قيادة الظل -لتحرير األحواز

من تشكيالت احلركة تنظيميا طبيعيا ، وان تنظيم اجلبهة العربية لتحرير األحواز تشكيال األحوازي 
نطلق واستنادا ، وعلى هذا االساس ومن هذا املم يف احلركة اهتوعلى تنظيم اجلبهة االلتحاق بتنظيم

 فأن قيادة حركة التحرير الوطين األحوازي  2004 / 2 / 8يف لتحرير األحواز  اجلبهة العربية على بيان
سياسيا وتنظيميا لتحرير األحواز هي وريث شرعي وقانوين ورمسي لكل ما متلكه اجلبهة العربية 

ذي كان بني اجلبهة والدويل الوغريها من مكاسب نضالية وثورية ، وعلى هذا يكون االتصال العريب 
مع قيادة حركة التحرير الوطين يكون رمسيا يعترب منذ اعالن هذا البيان لتحرير األحواز العربية 

فأن قيادة حركة التحرير الوطين األحوازي تعلن رمسيا لشعـبنا العريب يف هنا  ومناألحوازي ، 
واننا يف فصائل الثورة العربية األحوازية واىل ابناء األحواز احملتلة واىل شركاؤونا يف املسرية الوطنية اخ

امتنا العربية اجمليدة واىل كل احرار العامل عن امساء اعضاء القيادة املركزية حلركة التحرير الوطين 
 :األحوازي ، وهي على النحو التايل 

 
 تشكيل القيادة املركزية حلركة التحرير الوطين األحوازي

 
 التحرير الوطين األحوازي ني العام للقيادة املركزية حلركةاالم :خزعل اهلامشي   •
  نائب األمني العام :عـمة ـسيد طاهر آل سيد ن •
 امني السر  :عقيل األحوازي  •
 ) نائب االمني العام للشؤون اخلارجية( رئيس مفوضية اخلارجية :نصار أمحد الشيخ خزعل  •
 )ائب االمني العام للشؤون الدفاعن( فاعرئيس مفوضية الد  :أبو يـعرب الطريف الطائياللواء  •
 )ألمنيةنائب االمني العام للشؤون ا( رئيس مفوضية األمن :اللواء ابن الزبيدي  •
الثقافية نائب االمني العام للشؤون ( مفوضية الثقافة واالعالمرئيس  :صوت األحرار الفيصلي  •

 )واالعالمية
 )التعبئة والتنظيمشؤون نائب االمني العام ل( مرئيس مفوضية التعـبئة والتنظي  :ابو حافظ الطائي •
 )ملاليةنائب االمني العام للشؤون ا( رئيس مفوضية املالية :ابن األحواز الكويت  •
 )لتنظيمات اجلماهرييةنائب االمني العام للشؤون ا( مفوضية التنظيمات اجلماهريية :النقي األسدي  •
 املستشار السياسي األول :صقر اهلامشي  •
  مستشار ثاين:حوازي الساعدي احلر األ •
  مستشار ثالث:ابن األحـواز الربواية  •
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يف لتحرير األحواز فألف حتية وطنية عربية احوازية نضالية بأخواننا ورفاقنا اعضاء اجلبهة العربية 
الشرعية األحوازية حركة التحرير الوطين األحوازي قادة واعضاء ومراتب وتنظيم ، وهكذا التحمت 

يف جسم حركة التحرير الوطين األحوازي لتباشر الثورة نضاهلا يف تصعيد املقاومة األحوازية يف الوطن 
املسارات العربية واالسالمية والدولية ، فأن مجيع احملتل وانقاذ القضية األحوازية وتفعيلها سياسيا على 

والبد ، ضية ال بد ان تشق طريقها حنو االستقالل وان الق، احلق العريب األحوازي البد ان يستعاد 
ومقومات حياته يف احلياة واملصلحة واملصري وثرواته هلذا الشعب ان يتمتع حبريته وسيادته على ارضه 

 .عام االحتالل املشؤوم  1925اليت حرم منها منذ عام والوجود 
 

م ذراع األحواز ته البطلة الذين هحيا اهللا برجال قواتنا املسلجة يف جيش حترير األحواز وقيادو 
يف مقارعة العدو الفارسي يف ارضنا احملتلة ، الذي سريى من حرب التحرير الشعبية الضارب ونواة 

 كل خياراتنا ستنفاذيف حال ايف املقاومة العربية الدروس اروع هذا اجليش األحوازي الصنديد 
 .املساملة السلمية ودعواتنا السياسية 

 
حلركة بتشكيلها اجلديد تناشد تنظيمات اجلبهة العربية لتحرير األحواز واعضاءها يف داخل وان قيادة ا

األحواز وخارجها باالحتاق باحلركة وممارسة دورها الوطين والنضايل كما كان احلال يف السابق ، 
ي وهم اعضاء طبيعيون كاملي العضوية يف تنظيمهم اجلديد حركة التحرير الوطين األحوازي ، الذ

البيت األحوازي الذي جنتمع فيه والقاعدة اليت ننطلق منها يعاهدهم معاهدة الشرف بأن يكون هلم 
، واليت منسجم و متكامل كفريق عمل سياسياملشتركة والقيادة اليت تقرر بروح القيادة اجلماعية 

  .وطليعته نسعى ان تكون القيادة التارخيية لنضال شعب األحواز 
  

 .. اجملاهد يف األحواز الثائرة يا شعبنا العريب
 ..ايتها الدول العربية واالسالمية الشقيقة 

 ..يا منظمة املؤمتر األسالمي .. ايتها اجلامعة العربية 
 ..ودولية ورجال اعالم واسالمية دوال ومنظمات واحزاب عربية .. ايها االشقاء واالصدقاء 

 
الوطين األحوازي مهماهتا الوطنية ومسؤولياهتا تباشر القيادة املركزية اجلديدة حلركة التحرير 

 / 2 / 27 املوافق هجرية 1425 حمرم 7اجلمعة يوم  تاريخال من ااملناطة بأعضاءها رمسيا اعتبار

 .الوحدوي من تاريخ صدور هذا البيان التارخيي ميالدية  2004
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حدة الوطنية بينها وبني اجلبهة بعد الواجلديدة حلركة التحرير الوطين األحوازي املركزية ان القيادة و
امام اهللا والتاريخ والشعب واالمة اذ جتدد العهد الذي قطعته على نفسها العربية لتحرير األحواز 

بأن تكون امينة على القضية األحوازية متمسكه باحلقوق التارخيية الوطنية منذ تأسيسها والثورة 
من منطلقاهتا النابعة الوطنية العامة سياستها احلركة مد وتعت، وال تنازل عنها ألحواز لالثابتة والقومية 
 : االساسية اخلمسة

 
 مبدأ مصلحة األحواز العليا .1
 الوطين األحوازي املستقل السياسي صيانة القرار  .2
 قوق االجيال األحوازية القادمةمحاية ح .3
  التمسك بالشرعية األحوازية .4
 العمل على اجناز وتعميق الوحدة الوطنية األحوازية .5
 
 تبقى وفية ملسرية بأنواسر الشهداء شهداء الثورة األحوازية التحرير الوطين األحوازي ركة ح عاهدوت

 من اجل حتريره الطاهرولن تنسى دماءهم الطاهرة اليت سالت على تراب األحواز ،  الربرة الشهداء
واجلماهري واملناضلني ، وتعاهد قيادة احلركة األحواز الشعب والثورة والقضية من دنس الغزاة الفرس 

واالحرار االحوازيني اسرى معتقالت االحتالل الفارسي بأن تبقى حركة التحرير الوطين األحوازي 
  . املشروعةومطالبها  وشرعية تارخيية وال تنازل عن اي حق من حقوق األحواز الاطالب حقوق

 
بالدعاء والصالة بالشفاء العاجل وان قيادة حركة التحرير الوطين األحوازي تدعو مجاهرينا املناضلة 

 املستشار السياسي للحركة حيث انه يشكوى من مرض عضال ، صقر اهلامشيلألخ املناضل الكبري 
 .نسأل اهللا له بطول العمر والصحة والعافية وان حيفظه اهللا ملسرية شعبنا الوطنية ذخرا 

 
يف  األحوازي شعبنا العريب الوطينويف هذه املناسبة الوطنية الكربى تناشد قيادة حركة التحرير 

األحواز احملتلة وخارج الوطن بااللتفاف حول الثورة العربية األحوازية واالنظمام اىل طليعة النضال 
وطالب ، ورسل سالم ، العريب األحوازي تنظيم حركة التحرير الوطين األحوازي كتائب حق 

ووفق السبل احلضارية والنضالية املشروعة والوسائل كل ية سليبة تعمل على استعادهتا بحقوق تارخي
وحق تقرير رات الشرعية الدولية االشرائع السماوية واالعراف الدولية مبا فيها القانون الدويل وقر

 .املصري للشعوب 
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مبادرهتا السلمية حلكومة التحرير الوطين األحوازي ركة العرس األحوازي جتدد قيادة حهذا ويف ظل 
ألحواز ، ولتعلم حكومة لدوليا غري املشروع اسالميا وأهناء احتالهلا واستعمارها  اىلودعوهتا طهران 

 الشاه املقبور سلبهااهنم يتمسكون حبقوق عربية احوازية مغتصبة ايضا رجال الدين يف قم وطهران 
وعلي حكومة ، وكرس هذا االغتصاب ابنه املخلوع حممد رضا خان هبلوي ،  1925عام رضا خان 
واهناء ، ايران االسالمية ان تسترجع تلك احلقوق اىل اصحاهبا الشرعيني العرب يف األحواز مجهورية 

شريعة االسالم وتعاليم القرآن الكل اشكال ومظاهر االحتالل واالستعمار الفارسي منها استنادا على 
 ان ايرانوعلي رجال الدين يف الكرمي الذي حيرم االغتصاب والسلب واستعمار الشعوب واحتالهلا ، 

ان هذا الشعب األحوازي هو الذي محل هلم الدعوة االسالمية وادخلهم يف التارخيية احلقيقة يدركوا 
فليس من االنصاف والعدل ان يكون جزاء هذا الشعب االحتالل واالستعمار ، رحاهبا وهدايتها 
هران ان االسالم وليعلم حكام ط، والظلم  العذاب مصادرة حريته واستعباده وجتريعهوسلب حقوقه و

، وليعلم ما جاء للناس ليبين امرباطوريته على مجام الشعوب بل جاء ليخرجها من الظلمات اىل النور 
احلكم بالشريعة يف االختيار بني اهللا ورسوله واملؤمنني اهنم امام ايضا رجال الدين يف قم وطهران 

 و االغتصاب اغتصاب واحلالل االسالمية او ترجيح مصاحل الفرس يف هذه القضية ، فاحلق حقا
، فال تأويل يف هذه القضية حتت اي مربر سياسي او غطاء زائف ، فاالسالم يرفض واحلرام بني 

تتستر باالسالم من اجل مترير خمططاهتا يف االعتداء ول اغتصاب الشعوب اوطاهنا حتت ذرائع بناء د
 .االخرين حقوق على 

 
صد بناء دولة اسالمية ، فهل تقبل ايران ان تكون ضمن اهنا تضم األحواز بقايران فأن قالت 

 ! وهل األسالم يقر االغتصاب ؟ !؟حيكم شعبها غري فارسي دولة اسالمية اخرى 
 

يف اهناء وواجبه الوطين املقدس  حيمل رسالته عب العريب األحوازي جيال بعد جيلوسيبقى الش
 .املقهورين العرب لظلم عن اهلها ورفع ااالحتالل الفارسي والسعي اىل استقالل األحواز 

 
يف العامل األسالمي واالحزاب والقوى السياسية قيادة احلركة اذ تناشد الدول العربية واالسالمية وان 

بالوقوف اىل جانب نضال الشعب العريب األحوازي ومناصرة مطالبه ورفع الظلم الواقع عليه من دولة 
زية تنكل بشعب األحواز وتضطهده كلما طالب حبقوقه او اسالمية متارس عليه احكاما عنصرية ومتيي

سعى اىل احملافظة على هويته او انتفض من اجل محاية تراثه ومعامله التارخيية اليت تستبيحها حكومات 
 79، وتطالبها اسالميا مبطالبة حكومة طهران بأهناء احلالية ايران املتعاقبة مبا فيها حكومة رجال الدين 

ووضع ، واالضطهاد العنصري والتمييز العرقي والقهر الل واالغتصاب واالستعمار عاما من االحت
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جريرته اليت متارس حبق شعب عريب مسلم اعزل حدا لالجراءات التعسفية االرهابية القمعية املستبدة 
 .خصها الباري له انه ميتلك ارضا غنية بنعم اهللا عزوجل وخريات نفطية ضخمة 

 
تدعو كل دول العامل احلر ويف طليعته الدول الغربية الكربى بالوقوف اىل جانب وان قيادة احلركة اذ 

شعب يتعرض اىل االبادة والتشريد واملطاردة واالعتقاالت والسجون واىل التمييز العنصري والطائفي 
وما اليت مل تتواىن يو االسالمية امللكية يف عهودها املتعاقبة  طهران اتوالعرقي والقومي من قبل حكوم

حترم عليه ممارسة لغته العربية او ، وحقوقه الوطنية والقومية ابسط  سالبةاغتياال  اغتيال هذا الشعب يف
فغدت ، تضرب كل دعوة سلمية تطالب حبقوق شعب األحواز العريب ، وارتداء زيه القومي 

حواز باالعدام ، وحتكم على احرار األواالرهاب الدميقراطية وحرية التعبري رهن االعتقال والسجن 
ومتاس عليه كل اشكال التمييز العنصري وجتر ابناءه العرب اىل حمارق كلما طالبوا حبقوق شعبهم ، 

وتسخري خريات هذا الشعب األحوازي احملروم منها يف تطوير وتضخيم ،  ضد دول اجلوار امعاركه
وحطمت مستقبل  ارضه  ودمرتهلوثت مياه، وترسانتها العسكرية النووية واجلرثومية والكيمائية 

يف انصاف هذا الشعب األحوازي   ميارس دوره االنساين، ومن هنا حيتم على ضمري العامل انابناءه 
  .من طغمة متوحشة عنصرية والعمل على انقاذه 

 
واالشقاء العرب ، وضح النهار يف فاليس من العدل واالنصاف ان تبقى ايران تبيد هذا الشعب العريب 

لمني واحرار العامل يتفرجون كيف تقتل العروبة وكيف ينكل باملسلمني وكيف تشنق واخواننا املس
االعتزاز الفارسي عنصرية ، الذين طغت عليهم العنصريني االنسانية يف األحواز من قبل حكام الفرس 

والتفاخر على العروبة والتعايل والتفضيل بالعنصر الفارسي على باقي املسلمني وعلى الشعوب 
  .االخرى

 
 ويا عامل احلر .. ويا مسلمني .. فيا عرب 

ان شعب األحواز يتطلع اىل مناصر كل اخلريين يف العامل ، ويعاهد الكل انه فور حترير بالده سوف 
يرد التحية بأحسن منها ، وسيكون األحواز عونا وسندا للشعوب املستعمرة ، ونصريا للدول الفقرية 

ظة على استقرار العامل وانسجام أمنه ، والنهوض بالذي يلزم من اجل ، وشريكا متعاونا دوليا يف احملاف
ان يكون عاملنا عامل تعمه الدميقراطية وتسوده انتصار احلقوق االنسانية على الظلم والديكتاتورية 

 ، وسينهض األحواز بكل التزاماته العربية واالسالمية والدولية واالرهابواالستبداد والقمع والقهر 
 . احلرية واالستقرار وحفظ األمن والسلم يف العامل امجع ركائز من شأنه يدعم ما وبكل 
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ا وان قيادة حركة التحرير الوطين األحوازي اذ تناشد مجيع فصائل الثورة األحوازية رمسيا وعرب هذ
دويا اليت تتضمن مشروعا وح 2003 / 12 / 6املعلنة يف بدراسة مبادرهتا الوطنية اهلام  البيان التارخيي

تنسيقيا يدعو اىل تشكيل قيادة سياسية مشتركة واحدة متثل مجيع شرائح الثورة األحوازية هبدف 
اثناء عقد  ، مع التأكيد على ان تنسيق العمل الوطين النضايل وحتديد سياسة احوازية خارجية موحدة

مبدأ مصلحة األحواز مؤمتر وطين لتنسيق واجراء تلك الترتيبات واختاذ القرارات بشأهنا انطالقا من 
قيادة احلركة لن تعترض على اي تعديالت يراها االمجاع األحوازي ضرورة يف تعديل ان ، كما العليا 

تنسيق السياسات وخلق والصدق الوطين وحسن النوايا يف توحيد الصفوف هو املبادرة الن ما يهمنا 
شركاؤونا يف  قيادة احلركة تطمئن سياسة احوازية ثابتة تتضمنه قرار وطين احوازي مستقل ، كما ان

 والشخصيات الوطنية والسياسية بأن املبادرة تدعو اىل وحدة تنسيقية وليست التنظيمات األحوازية
وسيتم يف املؤمتر تبادل االعترافات بشرعية كل ، اندماجية فسيبقى كل تنظيم على حاله وتشسكيالته 

وطين والعمل على اجناحه وتفعيل املبادرة الىت اعلنتها تنظيم على الساحة شريطة الدخول اىل املؤمتر ال
    . احلركة من اجل توحيد الصفوف يف مواجهة سياسات االحتالل الفارسي 

 
 اهللا أكرب .. اهللا أكرب 

 ر بكامل تراهبا الطاهـربيةـعاشت األحواز حرة عو
ة وخليته احلية يف جسم وعاش جيشها جيش حترير األحواز الباسل ذراع املقاومة العربية األحوازي

 األحواز النابض بروح احلرية والسعى اىل االستقالل 
 اجمليدةواالسالمية ربية ـعاشت االمة العو
  الربرةربيةـاجملد واخللود لشهداء األحواز وامتنا العو

 
 وثورة وكفاح وانه جلهاد 
  واالستقالل والسيادةحىت النصر والتحرير

 زة للعروبة واالسالمواهللا أكرب واجملد لالمة والع
 

 قيادة                                                   
 وازيـریر الوطني األحـحرآة التح

  األحـواز المحتلة

  هجریة1425 محرم 7 جمعةال
  م2004 / 2 / 27الموافق 
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ahwaz1925@al-ahwaz.com 
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 البرید االلكتروني االحتياطي  

ahwaz1925@yahoo.com 

arabistan@yahoo.com 

 Fax الفاآس  

 1-240-358-2369 

 1-530-678-5231 
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