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٭٭٭ 

   2005 / 3 / 30: التاريخ 

  2005330: الرقم    

  
  2005حول قمة الجزائر لعام 

  بيان سياسي صادر عن حرآة التحرير الوطني األحوازي
  
  

رة  ي الفت دت ف ي انعق ر الت ة الجزائ ي ظل قم ارس /  آذار 23 و 22ف ى 2005م ة ، وعل ي العاصمة الجزائري  ف

وطني األحوازي        ضوء البيان الختامي للقمة ، فأن قيادة       م               حرآة التحرير ال رارات ته ه من ق اء في ا ج ترحب بم

ة  جزء من سياستها   التحرير الوطني األحوازي القضايا العربية ، وتتبني تلك القرارات وتعتبرها حرآة         الخارجي

وطني األحوازي مشاوراتهم     ، وبذلك انمستوى العربي   العلى   ر ال ي استمرت   هى اعضاء قيادة حرآة التحري الت

  -:بما يلي  جاء بالبيان الختامي للقمة ما على  مؤآدين 2005 / 3 / 29حتى 

  

ادة حر • شييد ان قي وازي ت وطني األح ر ال ة التحري شكل خاص آ د ب ة المؤي رار القم ارات بق ة االم لدول

دة  ة المتح شقيقة العربي ي ال ستعمر الفارسي  ف ل الم ن قب ة م ثالث المحتل ي الجزر ال ت ف ا الثاب ( حقه

اء    تهاومطالب،  بالطرق السلمية   جزر  القضية   ، ومناشدتها للنظام االيراني بحل    ) االيراني   ا   انه احتالله

القوة       والكف عن   ،  لهذه الجزر    ع ب ة           ممارسة سياسة األمر الواق ا إقام ًا عن اعتزامه ، والتوقف نهائي

دة          ة المتح رًا     نصب تذآاري على جزيرة أبو موسى التابعة لدولة اإلمارات العربي ك تغيي رون ذل ، ويعتب

ديًا ع          ارات          في واقع الجزيرة وانتهاآًا لمعالمها التاريخية والحضارية وتع ة اإلم وق وسيادة دول ى حق ل

   .العربية المتحدة

اء حول القضية ال           • ا ج ة بم ادة الحرآ سطين وآذلك تشييد قي د الو يةفل سطين     تأآي ضية فل ة ق ى مرآزي  عل

 . وضرورة استعادة الحقوق العربية وإقامة السالم العادل والشامل في المنطقة

وطني األحوازي              • ر ال ة التحري د حرآ راق تؤآ ي          وعلى صعيد الع ا جاء ف ى م ة      ال عل امي للقم ان الخت بي

ذ               على   امؤآد ى تنفي دعوة إل رام سيادته واستقالله وال راق واحت ى وحدة أراضي الع د عل د التأآي تجدي

اء                 2004 لعام   1546قرار مجلس األمن رقم      راق من استعادة آامل سيادته وإنه ين الع  القاضي بتمك

 . الوجود العسكري األجنبي فيه

  .تحرير الوطني األحوازي مع الشقيقة سوريا وفق ما جاء بالبيان الختامي للقمة وتتضامن حرآة ال •
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٭٭٭ 

وطني األحوازي        وتشيد   • ر ال ة          حرآة التحري ة العربي ا يتعلق بالجامع ة فيم رار القم مواصلة الجهود   بق

ة    ورات العالمي سايرة التط ا لم ل آلياته ة وتفعي دول العربي ة ال ديث جامع وير وتح ى تط ة إل الرامي

سار شاملة         المت ة ال ق التنمي ه وتحقي وارده وقدرات ي م ل ف ي متكام ع عرب اء مجتم لة بن عة ومواص

اء                   ا واالرتق ا من تطوير أساليب عمله المستدامة وتمكين الجامعة العربية وآافة مؤسساتها وأجهزته

ا                 شابك المصالح بينه د من ت ة   بأدائها واالضطالع بمتطلبات الشعوب العربية وتطلعها إلى مزي ومواآب

   .مستجدات على الساحتين العربية والدوليةال

رو موسى                  • سيد عم تشييد قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي بالجهود القومية التي يبذلها معالي ال

ة و   دول العربي ة ال ام لجامع ين الع ى األم ة    عل ي ادارة الجامع شهودة ف ه الم سياسية وحكمت ه ال حنكت

ولية ، وتحيي االمانة العامة للجامعة العربية بكل طواقهما         ماسية عالية اتسمت بالمسؤ   ووقضاياها بدبل 

في جسم جامعة الدول العربية ،      النابضة  حياة  الالذين يبذلون جهودا عالية ورائعة من اجل البقاء على          

ة لتوث              اوالذي تعتبره  اءات قم ي لق ذه    قيادة الحرآة عضو حيوي يربط العرب ف ة     يق ه روابط القومي  ال

اوت ذانميته ى ه وات     ، وعل ى االص وتها ال ضم ص وازي ت وطني األح ر ال ة التحري أن حرآ اس ف  االس

ين    المؤيدة للجامعة العربية آخيمة عربية تضم العرب         ي المشترك وتمت وتعمل على توثيق العمل العرب

 .روابط التضامن القومي في مواجهة االخطار المحدقة بأمتنا العربية 

وازي بأعتبا  • وطني األح ر ال ة التحري ضم حرآ ا  ت رى وبأعتباره ة الكب ورة العربي د الث دى رواف ا اح ره

ا وعودة   لفارسي فصيال من فصائل الثورة األحوازية ترفع شعار استقالل األحواز وانهاء االحتالل ا             له

شع   األحواز المحتلة الى الوطن العربي الكبير تضم صوتها المنادي ا          ي يكون لل  بلى اقامة برلمان عرب

ة     حق ابداء صوته  العربي ضايا القومي ة     في الق ة المتوافق ة العربي شر الديمقراطي ي   وون مصيرنا العرب

 .وآرامتنا العربية 

ران            حرآة التحرير الوطني األحوازي     تحيي   • اء حول اي ا ج ة بم ة      (: قرار القم ة اإليراني دعوة الحكوم

ى  ة          إل راءات القانوني اع اإلج ى إتب داعي إل دة ال ة المتح ارات العربي ة اإلم ف دول ع موق اوب م التج

ثالث       ا ال ة          و،   )والوسائل السلمية الستعادة جزره ادة الحرآ دعو قي ذا االساس ت ى ه ة   عل دول العربي ال

ة              ل   الشقيقة بممارسة دورها السلمي اسوة بدفاعها عن الجزر االمارات العربية المتحدة المحتل  من قب

ذلك حقوق      ان  وايران   شعب العربي األحوازي    تحترم آ صبة من       ال ة مغت ين حقوق عربي ار الحق  بأعتب

  .منذ العهد البهلوي مرورا بالنظام الحاليحكومة طهران 

وطني األحوازي تعاتب االشقاء           قيادة  آما ان    • ي المسؤولين   حرآة التحرير ال ة     ف ة الجزائري الجمهوري

ران ،                الديمقراطية الشعبية  ة طه  على عدم تعاطفهم مع القضية األحوازية وترجيح عالقاتها مع حكوم

ا                ـوان قيادة األح   ا طالبناه واز لم تطلب من الحكومة الجزائرية تعكير عالقاتها مع حكومة طهران وانم
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٭٭٭ 

تثمارها  سلمية        اس الطرق ال واز وب ضية األح اه ق ة تج ة القومي سؤولية العربي ا الم يء عليه ا تمل بم

دي مالووالدب دخل ل رانسية بالت ام طه ي األحوازي  من اجل احك شعب العرب صاف ال ع اسالميا ن ورف

ة          والتمييز العنصري   الظلم وسياسات القهر والتفريس      ورة األحوازي اء الث واجراء المحادثات مع زعم

ل    اال ان االشقاء في حكومة الجز     . في حل القضية األحوازية بالطرق السلمية وعبر المفاوضات          ر بك ائ

م ا أسف ل ع مطالبن اوب م لمية   تتج ب س ي مطال ي ه شروعة والت ة الم ري القومي عبنا الجزائ ؛ ان ش

 .الشقيق قدم مليون شهيد من أجل استقالله عن فرنسا ، وبدعم عربي 

ة                    • دول العربي ة لل ضية األحوازي ي للق ذا التجاهل      تحمل قيادة األحواز مسؤولية التجاهل العرب ، وان ه

رة  ه خطي تكون نتائج تمر س ا اذا اس واز ، فيم عب األح ه  وان ش ة تدفع ات العربي رى أن الحكوم ي

ي             صرةالنتقديم  لاالستنجاد بكل من يستطيع     و د االيران ي من التهدي اذ شعب األحواز العرب  من اجل انق

 .شعبنا في الصميم ، ومازال يستهدف  استهدفالذي 

ى         ان قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي        • تناشد آل الفصائل األحوازية بضرورة الوحدة الوطنية عل

ا       المجلس                اي مستوى تقرره قياداته ة ب ة الرسمية المتمثل ة التمثيلي شرعية األحوازي زام بال شرط االلت

ان    –الوطني األحوازي     ه  –األحواز   برلم صادرة   وقرارات ة  والثوابت  ال ا  الوطني ومي   العلي ه الق وميثاق

ا      المعلن   ا ، بأعتبار المجلس المظلة الدستورية والشرعية المتعارف عليها قانوني ى   وبروتوآولي ، وعل

صائل  ادات الف ضالها قي ة ن ون بداي ة ان يك ضال من اجل ماألحوازي ة اي الن دة الوطني ق من الوح نطل

ضال ضد        م الن ة ث ة يجب ان تكون صحيحة ،     األحتالل الفارسي المستعمر   الوحدة الوطني  ، الن البداي

دم    ة طهران    وان حكوم  ،  ال يأتي اال عن طريق وحدتنا       دول العالم   االشقاء و من  والدعم الحقيقي    ن تق ل

 . المفاوضات بدون ان تجد طرفها يشكل قوة على

عن آل ما ينجم      لحكومة طهران  تحمل المسؤولية آاملة  التحرير الوطني األحوازي    حرآة  ان قيادة   آما   •

د                              ى وضع ال يحم ؤدي ال د ت ة ق دات خارجي ران من تهدي ه اي ا ستتعرض ل من توترات في المنطقة وم

ا ومعا      عقباه   ضال من اجل استعادة                   ، وليعلم الفرس نظام رضة وشعبا ان شعب األحواز في وضع ن

ة   ال ، وان وجود     1925حقوقه التي اغتصبها الشاه رضا خان بهلوي عام          ي األحواز   سلطات االيراني ف

ه  هي سلطات احتالل واستعمار ، وعلى النظام االيراني الحالي           ام اسالمي      بادعائه ان دعو  نظ وزه  ن   رم

ؤمنيين           بالعدل واالنصاف االسالمي      بقضيتنا يحكمواان  علماء الدين    ا يرضي اهللا ورسوله والم ، وبم

ذي آانت         الشاهنشاهي  وعليها ان ال تتمسك بما اغتصبه النظام         ى انقاضه وال ذي جاءت عل سابق ال ال

ا          تتهمه بالنظام الظالم والفاسد والكافر والمستبد والديكتاتوري ، فكيف            صبا من نظام ا مغت ورث حق تت

 ؟ألحواز ي تحليل اغتصاب الصفات وتسير على نهجه فيما بعد فتصفه بتلك اآانت 
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٭٭٭ 

ة     ( تؤآد حرآة التحرير الوطني األحوازي حق شعب األحواز              • ه المتعاقب ة     ) بأجيال ه الوطني ل حقوق بك

ى استعادتها            ةوالقومية التاريخية الثابت   ى احرار األحوا       وال تنازل عن تلك الحقوق حت ام   ، وعل ز اغتن

 .وانهاء االحتالل االيراني  انقاذ األحواز جلالفرص الدولية من ا

وازي  • وطني األح ر ال ة التحري د حرآ ب بتناش شعوتهي يبال ع  العرب ة بجمي ة والقومي وى الوطني  والق

ة      ؤرخين وساس ا وم صيات آتاب ات والشخ ات والمنظم االحزاب والحرآ ة ب رائحها المتمثل اء ش  وادب

ة تعسفه          في دعم قضية الشعب العربي ا      وشعراء واعالميين  ألحوازي الذي بحاجة الى اي نصرة عربي

 .ونقلها الى المحافل الدولية  القضية األحوازية وتفعيلها على المستوى القومي دفعفي 

  

  عاشت األمة العربية من محيطها  الى خليجها العربي 

  نعم للسيادة الوطنية والقومية.. ال للمحتل .. ال للمستعمر .. وارض العرب للعرب 

  لعروبة واالسالم واهللاواهللا أآبر والمجد لالمة والعزة 

  

  يادة ـق                                                                     

  وازيـرير الوطني األحـحرآة التح                         
                                                              30 / 3 / 2005       

  


