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بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

حرآة التحرير الوطني األحوازي 
بيان عـيد العـمال العالمي 

 
ايها الشعـب العـربي االحوازي المجاهـد  

يا عـمال االحواز  
يا امتنا االمة العـربية المجيدة 

يا عـمال الوطن العـربي 
  

ــهذه الذآـرى ، ذآـرى المطـالب بحقــوق  يصادف اليوم االول من مايو عـيد العـمال العالمي ، ب
ــه القــومي حتـى  العـمال عالميا ، نؤآد ان الشعـب العـربي االحوازي يواصل مسيرته في نضال

تحرير اخر شبر من ارض االحواز وانجالء قوات الغـزو الفارسي العـنصري من القـطر . 
آما اننا نهيب بالشعـب العـربي االحوازي في االحواز وفي المهجر ضـرورة التكـاتف وتوحيـد 
الصفـوف لمقارعة االعـداء في ارض الوطن المحتل وذلك بشتى االساليب النضالية والثوريـة 
التي ترونها مناسبة ، فأن النضال حق مشروع تقره آل القـــوانيين بمـا فيـها القـانون الدولـي 
ــر المصـير للشعــوب وحقــوق االنسـان الذيـن يجـيزان للشعــوب  واستنادا عـلى مبدأ حق تقري
الواقعة تحت االحتالل واالستعـمار مـن ممارسـة حقـها الكـامل فـي الكفـاح والثـورة ومقاومـة 
المحتليين حتى تحرير اواطنهم . بناء عـلى ذلك فأن آـل حرآـات التحريـر الوطنـي ومنظماتـه 
لـهما حـق اسـتخدام آـل السـبل الممكنـة فـي االسـتعانه بـها مـن اجـل طـرد المحتليـن واجــالء 

االستعـمار وتحرير الوطن . 
 

يا عـمال العالم 
  

ان حقـوق العـمال العـرب االحوازيين في قطر االحواز المحتل يعــانون مـن سياسـات االحتـالل 
ــاب واسـتغالل طاقاتـهم  الفارسي في عـدم تمتعهم بحقـوقهم المشروعة من حيث االجور واالتع
بما ال يتناسب وحقـوقهم ، فهم ال يحصلون عــلى الوظـائف المناسـبة فـي مجـال اختصاصـهم 
وتوظيفهم بما هـو اقـل مـن مسـتواهم ، آمـا ان العــمال االحوازييـن يفـتـقــرون الـى العــدالة 
ــع هـي مـن حصـص المسـتوطن  واالنصاف في فرص العـمل حيث الوظائف ذو المستوى الرفي
الفارسي ، وحين يطالب العـمال العـرب من مؤسسات العــمل الفارسـية االستعــمارية تحسـين 
ظروفـهم يتعــرضون الـى االعــتقال واالهانـة واالرهـاب وتـهديدهم بعـقــوبات قاســـية بــهدف 

ترهـيبهم ودفعهم للقبول والخنوع لقـوانيين االحتالل الفارسي الجائرة .  
 

يا عـمال العالم 
 

ان نسبة البطالة في قطر األحواز المحتل قد بلغـت درجات عالية في صفـوف الشعـب العــربي 
االحوازي وهم عاطلون عـن العـمل في حين المستوطنيين الفرس فــي االحـواز ال تنتشـر بيـن 
صفـوفهم نسبة تذآر مقارنة مــع البطالـة العــربية فـي اوسـاط العــمالة العــربية وذلـك بسـبب 
ــة بتوفـير فـرص العــمل للمسـتوطن الفارسـي اوال ثـم النظـر  سياسة االحتالل الفارسي القاضي

بالعـمالة العـربية االحوازية ثانيا . 
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يا عـمال العالم 

 
اننا نناشد ضمائرآم ونناشد آل القـوى العاملة في العـالم بالقــوف الـى جـانب عــمال األحـواز 
ــالل الفارسـي بـالكف عــن التميـيز  ومطالبة حكومة ايران التي تتجسد في االحواز بصفة االحت
ـــديل  العـنصري في فرص العـمل و الكف عـن سياسات معاقبة المطالبين بتحسين ظروفهم وتع
ــح المجـال لفـرص العــمل اوال الهـالي  قانون العـمل واالنصاف في االجور وتحقيق العـدالة بفت

قطر األحواز وعدم حجب الوظائف عـن العـرب . 
 

يا شعـب األحواز وعـمالها االبطال 
 

آونوا آما خلقكم اهللا اسيادا عــلى ارضكـم ولقمـة عــيشكم وانتفضـوا بوجـه غـاصبي ارضكـم 
ومحاربيكم في رزقكم ورزق اطفالكم ، وال تقـبلوا الذلة ، واعـــلموا ان مـن يرضـى ان يعــيش 
ذليال ال يجد اال الذل والهوان ومن اراد ان يعـيش عـــزيزا فـاهللا عــزيزا يحـب آـل مـن ال يقبـل 
ـــب مـن امـة تـأبى الـذل والـهوان وان اجدادآـم عـبر التـاريخ  العـبودية واالستذالل ، وانكم شع
سجـلوا مواقف الشرف في مواطن العـزة والشموخ وابوا ان يكونوا خانعـين امام اعــداءهم ، 
ــام اقـزام التـاريخ حكـام  فال تكونوا امام عـدوآم الفارسي اال وانتم اسودا في الوغى عـمالقة ام

فارس . 
 

يا امتنا العـربية الجريحة 
 

في ذآرى عـيد العـمال نعـلن للشعـب العـربي آافة من المحيط الهادر الى الخليج العـربي الثائر 
ــبتة ومليليـة وآليكيـا واالسـكندرون  من آل اجزاء الوطن المغـتصبة في األحواز وفلسطين وس
ــالوقوف الـى جـانب  تعـلن حرآة التحرير الوطني االحوازي و جميع فصائل الثورة االحوازية ب
ــى ابشـع االعتـداءات االسـرائيلية  نضال الشعـب العـربي الفلسطيني المجاهد والذي يتعـرض ال
الهمجية بهدف فرض صيغة السالم سالم الحــرب ..  سـالم الغـاصب سـيادة ارض فلسـطين .. 
سالم مصالح الكيان الصهيوني على حساب فلسطين والعرب .. سالم آل شىء السرائيل مقابل 
ــة تطـالب االمـة العــربية بجميـع اقطارهـا  ال شىء لفلسطين والعـرب ، آما ان الثورة االحوازي
برفع الحصار الجــائر عـن العــراق الشـقيق عــربيا ثـم السـعي عربيـا برفعـه مـن خـالل االمـم 
المتحدة وفك العزلة العربية عن العراق وتطبيع العالقات العربيـة - العربيـة بمـا يعـود بـالخير 
على آل قطر عربي من االمة العربية وعودة العرب الى صيغة العمل المشترك وصب الجــهود 
العربية قوميا لصالح قضية فلسـطين وفـك حصـار الضغـط عـن السـلطة الفلسـطينية والشـعب 
الفلسطيني ودعم فلسطين في انتزاع حقوقها التاريخية الشرعية في االرض والعودة والسـالم 
ــع الحصـار  والدولة وعاصمتها القدس الشريف ، آما نطالب اشقائنا في االقطار العربية في رف
ــها وبيـن الغـرب واالمـم المتحـدة بمـا  عن ليبيا والوقوف الى جانبها في آل القضايا العالقة بين

فيها قضية محاآمة الضباط الليبيين االبرياء . 
 

وانه لجهاد وآفاح وثورة حتى النصر والتحرير 
واهللا اآبر والمجد لالمة والعـزة للعـروبة واالسالم 
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