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٭٭٭ 

   2005 / 4 / 15: التاريخ 

  2 –  2005415: الرقم    

  الثقافة واالعالممفوضية بيان 
  

  شعبنا العربي األحوازي یستجيب لنداء حرآة التحریر الوطني األحوازي
  خاص لشبكة األحواز لألنترنيت من داخل ارضنا العربية المحتلة في األحواز

  
وازي وحرآة والتنسيق المسبق بين حرآتي حرآة التحرير الوطني األح بالتعاون

  .. عبداهللا والحرآات األحوازية البطلة في داخل األحواز الثائرة الشهيد فهد
  

داء    استجابة لنداء القيادة العليا لحرآة التحرير الوطني األحوازي          ه األخ سيد        من خالل الن ذي بث  ال
ام  ير الوطني األحوازي الذي دعى فيه    العام لحرآة التحر  طاهر آل سيد نعمة  نائب األمين          الى القي

ة  دولتنا العربي االحتالل الفارسي ل دد ب لمية تن اهرات س رأس  بتظ اج ال ين وت رة الع تجاب ق د اس  فق
ذ    شعبنا داخل أرضنا العربية المحتلة بالقيام بتظاهرة واسعة النطاق           وم   ال من  م ،   2005 / 4 / 15ي

ستمرة وهي تطالب            وما زالت المظاهرات    دننا م ة في م ادة          المتفرق ة طهران بضرورة اع  حكوم
واز    ي األح ي ف شعبنا العرب شروعة ل وق الم تقالل، الحق ب باالس ت  وتطال ذه ، ونظم ه

ة الاتالحرآ ذا  وطني ة تحت ه ة داخل ارضنا المحتل ة العربي شرائح الوطني ة ال ل آاف ي تمث  ، والت
  .التحرير الوطني األحوازي تلك التظاهرات استجابة لطلب حرآة في المسمى 

  
ي  وازي  ف ي األح شعب العرب شعبية لل ة ال ة الديمقراطي ي الجبه ا ف نفس الوقت نحن نعاتب اخوانن

ي     ا ف ن واخوانن هرنا نح ي س اهرة الت ذه المظ تغالل ه أتي   بأس ا وت ى انجازه ة عل  االرض المحتل
ة ال ي الجبه ا ف يعلم اخوانن ا ، ول سبها له ضال وتن ي عرف الن ر ال يجوز ف ذا االم ة ان ه ديمقراطي

ول نسب          جهود االخرين ،    بأستغالل   يس من المعق ا ولكن ل نحن نرحب لعناصرها ان تتفاعل معن
صفر                    شرارة المظاهرة لها     ل ساعة ال ا قب وطني األحوازي م ر ال ة التحري ، والجميع يعلم ان حرآ

واز ب  شبكة األح ا ل ت اصدرت اوامره ى ل  بث ر عل ة التحري داء حرآ ي ن  2005 / 4 / 12سانها ف
وم           2005 / 4 / 14ودعت جماهيرنا لنداء المظاهرة ، ويوم        دا اي ي ا ان غ   2005 / 4 / 15  اعلن

ة       األخوةنعلم ان   اهرة آبيرة ، ولكن لم نكن       ون مظ ستك ة الديمقراطي ة ان       في الجبه م الحال تصل به
تهم       ينس ك          ن ، و بوا نضاالت غيرهم لصالح جبه وا عن تل اء شهداء األحواز ان يكف دعوهم بحق دم

ة         ات األحوازي ة  –االساليب التي تعكر اجواء العالق دة        االحوازي اء الوح ى بن ا ال ونحن في طريقن
ة ال       الوطنية   ل ، ونحن آحرآ ل    نقب ذه   مث ات  ه ا  ، والخروق ا وشرآاؤونا   من  اتصاالت  تلقين قياداتن
  .  لهذا االسلوب واستيائهم امتعاضهم عنبروابالدخل ع

  
ر خارطة األحواز  ع الخب شرت م ر ون ضائية الخب رة الف اة الجزي ر عاجل أآدت قن ان وفي خب فك

  .الخبر األبرز في صدر نشرتها االخبارية ومازالت قناة الجزيرة الفضائية تغطي هذا الخبر 
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٭٭٭ 

  
   . اقره المجلس الوطني األحوازيالذياألحواز  رفع شعبنا األشم اعالم وقدهذا 

  
تعلم الفصائل األحوازية ان قطاعات آبيرة من المتظاهرين رفعوا علم األحواز الذي اقره وحتى 

ي مظاهراتهم في  علما ف80ردا على اعالمهم التي سيرفعونها األحوازي الوطني المجلس 
بروآسل وهي اعالم فرضتها الحكومات العراقية المتعاقبة علينا بدون رغبة الثورة األحوازية 

  .االول الرعيل 
  
ة                  ن جهة أخرى    وم اءات مكثف د لق وطني األحوازي ، وبع ر ال ة التحري أآدت مصادر خاصة بحرآ

ا شعبنا العربي                    رة عينن ين ق يج العربي ، وب ى الخل ة عل دول المطل بين اعضاء القيادة في احدى ال
  .اهرة ظاألحوازي في الداخل ، وتحت ضروف سرية للغاية قد تم التنسيق لهذه الت

  
دا بصورة              ومن   د التقى وف ان ق وطني األحوازي آ ر ال ة التحري اديي حرآ الجدير ذآره أن احد قي

ذه التظاهرة                     داد له ة لالع سرية من داخل ارضنا المحتلة ، وعبر اتصاالت سرية وسفرات مكوآي
   . طهرانالتي أقلقت مضاجع حكام

ل                       ى ممارسات القمع الوحشي ب ا شعبنا عل شعارات التي رفعه ا األساس      لم تقتصر ال ان مطلبه آ
  .استعادة آافة حقوقنا العربية المغتصبة من قبل االحتالل الفارسي 

  
  

   .تحية لكم أيها النشامى قرة العين وتاج الراس
   . وأديتم األمانة ، ووفيتم ،وعدتم

  
شبكة األحواز                         وطني األحوازي ل ر ال ة التحري ومن جهة اخرى صرح مصدر مسؤول في حرآ

ة بضرورة               لألنترنيت أن هناك مف    ا مطالب عادل اجآت محتملة خالل األيام القادمة تحمل في طياته
  .اعادة المبعدين العرب الى مدنهم األصلية في األحواز 

  
وطني األحوازي             وأآد ر ال ة التحري اون بمحاوالت          المصدر المسؤول في حرآ ن تته ة ل أن الحرآ

ى ضرو            ة        الفرس من تغيير ديموغرافية األحواز العربية ، وشدد عل ه آامل رة استعادة شعبنا حقوق
ة         التي تخلصت من االستبداد والعبودية      اسوة ببقية الشعوب في العالم       ال المصدر هاهي حرآ ، وق

ة                    ة ، وأن الحرآ ة المحتل التحرير الوطني األحوازي قد اثبتت وجودها الفعلي داخل ارضنا العربي
ا        اهرة  ظتشد على يد شعبنا العربي في األحواز حيث أن هذه ال           ى من نوعه دة    هي األول ذه الوح وه

  . التي نتوخاها داخل ارضنا المحتلة مهما اختلفت اآلراء لكنها تصب في خدمة شعبنا 
  

ا                 فألف   ى جماهيرن ة ال تحية وتحية البطالنا االبرار في حرآة الشهيد فهد عبداهللا ، والف تحية وتحي
اهرات ، و  ي المظ ارآت ف ي ش ة الت ة البطل ا الالعربي ضال لجرحان ة ن راب تحي ى ت قطوا عل ي س ت

راب ارض األحواز الطاهرة ،                       ى ت ائهم عل ذين سقطت دم رار ال األحواز والف تحية لشهدائنا االب
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٭٭٭ 

وا في سبيل اهللا              ونتقدم ذين قتل  بخالص العزاء لذويهم واجرهم على اهللا والمؤمنيين ، وال تحسبن ال
  .، صدق اهللا العظيم امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون 

  
وليخسأ من يصفكم عمالء النظام االيراني فقد جاءت مطالبكم االستقالل آما 

  .وعدتمونا 
   . حيا اهللا النشامىو ...آفيتم ووفيتم 

  
  واهللا أآبر.. واهللا أآبر .. أآبر واهللا 

  
  معالالثقافة واالمفوضية 

  التحریر الوطني األحوازيحرآة 
15 / 4 / 2005   

  
 


