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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
  وهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوآمواقتل

 صدق اهللا العظيم
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 بيان صادر عن
 حرآة التحرير الوطني األحوازي

 بمناسبة الذآرى السنوية األولى 
 النتفاضة التوصل العربي بين شعب األحواز وامته العربية

 
 

 ايها الشعب العربي األحوازي الحر

 دها االباةيا جنو.. يا شباب األحواز 

 يا رحم االعداد الوطني .. ايتها المرأة العربية في األحواز المحتلة

 يا جيلنا القادم.. ايها الطفل العربي األحوازي 

 يا ارض األحواز الطاهرة

  الشامخيا نخيل األحواز

 يا آل نهر وجدول يشق تراب األحواز ويرويها عروبة وبطولة وفداء

 

، تعرضت منطقة الدايرة في الساعة التاسعة صباحا  م 2002 / 12 / 22  األحد في يوم

الى حملة شرسة مزعورة تقوم بها عصابات االجهزة هاليها وشبابها الوطنيين االحرار وا

 اقتالع اجهزة الستاليت  بهدفالقمعية االيرانية التابعة لسلطات االحتالل الفارسي العنصري ،

الوعي الثقافي   نموالتي لها االثر في زيادةلعربية التي تلتقط القنوات والفضائيات ا) الدشات(
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االحساس والمشاعر الوطنية والروح النضالية والرغبة تفـعـيل و، العربي واالعتزاز القومي 

الجامحة لدي جماهيرنا األحوازية التواقة الى االستقالل والحرية والتحرير والتحرر من 

لوغ االمر الى حدود مزعجة للسلطة العنصرية ب وعند ، يض ـالبغالعنصري االحتالل الفارسي 

 المخاوف الى رؤساء المخابرات االيرانية والحاآم العسكري في ت تتسربأفي طهران بد

األحواز المحتلة واالمتعاض الشديد لدي القيادة المرآزية في طهران عقر الفساد واالضطهاد ، 

لسلطات االحتالل تعجلة والفورية المس القيادة السياسية في قم وطهران اوامرها تحيث اصدر

الفارسي بأعالن الحرب المنظمة على الجماهير العربية في األحواز المغتصبة ومصادرة 

، هذا االمر الفارسي القاسي الستالتيت من االهالي العرب وقتل آل معترض او مبدي المقاومة 

، فراحت وهويته وشخصيته بقوميته ولغته االنسان المتنافي مع ابسط حقوق االنسان بأن يعتز و

يين العرب تلك القوات البوليسية الفارسية بمداهمة االهالي واقتالع الستاليت واعتقال المواطن

عناصر فيها ساهمت اسندت مهمات تجسسية لتلك القوات القمعية  ، وقتل آل معترض او مقاوم

فتها تلك االجهزة تعمل جواسيس لدي المخابرات االيرانية وظال ضمير لها عراقية مأجورة 

 تلك الزمر تسربت، و اللهجة األحوازية والعراقيةبين لتشابه لالستفادة منها لاالمنية في صفوفها 

بهدف تسهيل االنقضاض في صفوف المقاومين األحوازيين والمرتزقة العميلة والجيوب 

طرة المستعمر مد سيية وانهاء دورها النضالي وتطويل أالفارسي على المقاومة العربية األحواز

ة يعني تدخل االمم المتحدة وربما مد االنتفاضأ وحيث اطالة ،الفارسي في األحواز المحتلة 

، وهذا يعني نقل  تدخل دولي بما فيها دوال ومنظمات حقوق االنسان في العالم يتطور االمر الى

 .المحافل الدولية الى القضية األحوازية 

 

 ان المواجهة االيرانية العنصرية اخذت تشتد في األحوازالثائر ما وجد شبابنا العربي وعند

، لم يجد االنسان األحوازي امامه غير المقاومة الوطنية ، فأعلناها انتفاضة واصبحت حتمية 

واصدرنا تعليماتنا لعناصرنا الوطنية في األحواز المحتلة بالتعاون مع الشرفاء ،  شعبية

في ولكن ، ونجحنا الى حد ما ،  االنتفاضة وتوجيهها لقيادةالمخلصين من ابناء تراب األحواز 

من اطراف باعت ضميرها من اجل حلت الخيانة والتآمر م  2003عام من اواخر شهر يناير 

 .وبئس ما اختارت وخزيا وعارا عليها ، تها على مصالح األحواز حمصالحها ورج

 

حواز خبر اشتعال االنتفاضة يوم ومنذ انطالقة انتفاضة جماهيرنا العربية هناك اعلنت شبكة األ

،  م وقامت بتغطية االحداث ساعة بساعة وضمن تنسيق عال المستوى 2002 / 12 / 23

وباشرت اذاعة األحواز المحتلة التي تبث ارسالها من شبكة األحواز بتغطية االخبار الواردة 
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ى منازلة العدو الفارسي اليها وبث االناشيد الوطنية والثورية النضالية التي تحث األحوازيين عل

يمهم المجرم سهراب بيك عندما استطاعت عازداد غضب المحتلين الفرس وزمما ومواجهته ، 

عناصر مخابراته ان تحصل من خضم االنتفاضة على منشورات حماسية وتوعية من شبكة 

 من حرآةوطنية ونداءات وسيديات وآاسيتات من اذاعة األحواز المحتلة األحواز لالنترنت 

 .تدعو الى االستمرار في االنتفاضة والمقاومة ومقارعة العدو التحرير الوطني األحوازي 

 

 الموقع الرسمي لألحواز والثورة العربية األحوازية ، –تمكنت شبكة األحواز لالنترنت هكذا و

 من تغطية الحدث –جسم الثورة في ذراع حرآة التحرير الوطني األحوازي األعالمي والثقافي 

 والقومية لدي الشباب األحوازي والجماهير العربية في األحواز مما  روح الحماس الوطنيوبث

صعدت تلك الروح من االصرار العربي في ابداء المقاومة الوطنية في مقارعة العدو آلما حل 

ساحة البطالنا يقودون المواجهة التي الظالم ، فأصبحت شوارع مدينة األحواز عاصمة القطر 

يحتموا بها من غضب ل دباباتهم واسلحتهم الثقيلة نود االحتالل خلف متاريسهم وخلفيفر منها ج

 ملكا لثوارنا االبطال في  ,، وغدت األحواز العاصمةلبطل في األحواز السليبة شبابنا العربي  ا

وا المقاومة لاالحوازيون من النهار راحة ليستكمالليل وفي النهار للعدو الفارسي ، فأخذ االحرار 

القادمة  ، وهكذا استطاع ثوارنا ان يثبتوا للعدو ان المواجهة الحاسمة المساءومقارعة العدو في 

وان النصر قضية وقت ال يعدو سوى  وان االمر  ، يوما ال محاليه بين العرب والفرس آت

انشاء اهللا وبعـزم ان يكون لصالحنا ب الوقتنا سنجبر ، وانواالستقالل حليف شعب األحواز 

الننا على حق ، واننا نحن اصحاب هذه االرض الطاهرة احرار ومناضلي األحواز االشاوس 

وهم غزاة مستعمرون ، وعليهم مغادرتها شاؤا ام ابوا ، فنحن عائدون اليها وسنطردهم بالقوة 

 .ظلم مهما طال آمد المحتل والدماء ، وسنعلمهم آيف ان العربي ال يقبل بالضيم وال

 

 :في .. ايها األحوازيون االحرار 

 
آوت عبداهللا وآوت سيد نعميم ومال والمالشية و) آريشان ( الدايرة ورفيش وقرية سيد آريم 

وغيرها من مدن والسوس والحميدية ثاني وجرية سيد خلف السيد نعمة والخفاجية والبسيتين 

 .. وقرى األحواز 

 

واعلمتمه برسالتكم التي مفاده مهما للعدو الفارسي بناء األحواز في االرض المحتلة ايا لقد اثبتم 

 اال ان شعب التنكيل ومهما مارس االضطهاد العنصري ووقمعهبلغت قسوة العدو الفارسي 
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 المستعمر يتوعداألحواز العربي ال يقبل ان يرآع اال لخالقه اهللا عزوجل ، وان شعب األحواز 

حرب الفدائية بعدما اختار العدو طريق القمع الة وحرب التحرير الشعبية والفارسي بالثور

ان لغة القمع سوف تنهي العـنصرية والتنكيل وسيلة لحل قضية األحواز معتقدة القيادة االيرانية 

شعب لشعب األحوازي ، بل ان هذا الشعب لدي االقومية المشاعر التطلعات العربية ودور 

من اجل التخلص من االحتالل اليها  بحقوقه الوطنية ويسعى امانا ثابتمؤمن اياصيل حي عربي 

المستقل وعودته الى احضان االمة الوطني السيادي الفارسي واعالن استقالله وقيام آيانه 

ط واهلها اب، فأذا آان بلدنا الثاني فلسطين هي ارض الروهو على العهد الى يوم الدين العربية 

الشعوبيون الحاقدون هي ارض الجهاد العربي ضد الفرس المجوس المرابطون فأن األحواز 

 ، وان اهل األحواز يقاتلون على امة العرب واعداءها التاريخيون على طول الخط الزمني

امتنا شرف الفرس نيابة عن االمة العربية والتاريخ العربي آما يقاتل اهلنا في فلسطين نيابة عن 

 .رب العربية التي يكبلها حكامنا الع

 

رآت سواعد ابناء هذه و، وبوفلسطين فألف تحية وطنية الى المجاهدين العرب في األحواز 

 السالح والعصي والحجارة والمحجال اسلحة مقاومة عربية ضد تاالرض الطاهرة التي حمل

 .غاشم وصهيوني مستعمر فارسي 

 

 األحواز المحتلة في وألف تحية الى طاقم شبكة األحواز لالنترنت والصف االذاعي في اذاعة

 األحواز الحبيبة غرة عيون –تغطيتهم الحداث انتفاضة اهلنا البواسل في ارض االباء واالجداد 

 . األحوازيين وامل اطفال األحواز ومستقبلهم المشرق 

   

 / 27 ولغاية ما بعد 2002 / 12 / 22االنتفاضة في يوم شرارة الول يوم من انطالقة وتحية 

ا تحالفت زمرة البغي والظالل بالتآمر مع سلطات االحتالل الفارسي في اخماد  عندم2003 / 1

 االبطال ، ولكم الحرية والشموخ ايهااالحوازيون ايها انتفاضة شعبنا المجاهد ، لكم المجد 

لكم يا شهداء تراب األحواز والفوز المبين االحوازيون المعتقلون في زنزانات العدو الفارسي ، 

 .. وآل الفخر لكم يا ذوي شهداء واسرى ومعتقلي األحواز ،واستقاللها 

 

 واهللا أآبر.. واهللا أآبر 

 عاشت األحواز عربية

 عاشت فلسطين عربية
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 عاشت امتنا العربية مجيدة 

 الموت والخزي والعار لكل معتد اثام يدنس تراب الوطن العربي 

  

 وانه لجهاد حتى النصر والتحرير

 والعزة للعروبة واالسالمواهللا أآبر والمجد لالمة 

 

 قيادة                                             
 وازيـرير الوطني األحـحرآة التح

    2003 / 12 / 22 األحـواز المحتلة 
 

 
  :ـوازيبحرآة التحرير الوطني األحالمرآزي وسائل االتصال 

 e-Mail البريد االلكتروني 

ahwaz1925@al-ahwaz.com 

 البريد االلكتروني االحتياطي  

ahwaz1925@yahoo.com 

 Fax الفاآس  

 1-240-358-2369 

 Web: 

http://www.Al-Ahwaz.com 


