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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 واهللا اعلم باعدائكم وآفى باهللا وليا وآفى باهللا نصيرا
 صدق اهللا العظيم

 

 
 
 
 

  عاما على اغتصاب األحواز78بيان ذآرى 
 الصادر عن حرآة التحریر الوطني األحوازي

  2003 / 4 / 20في 
 

 
 لصابرایها الشعب العربي األحوازي المجاهد ا

 یا ابناء امتنا العربية المجيدة 
 

ا ذآرى                   له  في ظل ما تتعرض       78 االمة العربية الى اشرس حملة استعماریة تستهدفها في الصميم ، تمر علين
عروبة ،  عام قتلت فيه ال   ،   المشؤوم   1925مشرق الوطن العربي ، فقد آان عام        عاما على اغتصاب األحواز من      

ة  ، ونكست رؤوس العرب ،   واهينت الكرامة العربية   اریخ العربي األحوازي     ،  وفرست اللغة العربي وتعرض الت
ى ابش يا ال ویها فارس اریخ تش ه الت طو عرف تالال    ع س تعمارا واح واز اس ي األح ة ف تبيحت االرض العربي ، واس

 .فارسيا غاشما استيطانيا 
 

أحتالل األحوا   في ظل النظام الشاهنشاهي   فقد قامت الحكومة االیرانية      آمر مع االستعمار البریطاني عام       ب ز بالت
ان نتيجة                               1925 ذي آ ا ، وال ر الشرعي اساس ذا االحتالل غي دین ه ادة رجال ال ام الفارسي بقي  م ، ورسخ النظ

ة            : غزوا فارسيا توسعيا عدوانيا استهدف األحواز        ة االجتماعي ة التحتي ة والبني اریخ واللغ الشعب واالرض والت
 . تعدى العدو الفارسي الى استهداف هویة ومصير هذا الشعب وضربها في الصميم واالقتصادیة والسياسية بل

 
تعماري   تالل اس ا اح ي فلسطين ، فهم رائيلي ف تالل االس واز ال یختلف عن االح تالل الفارسي لألح ر االح ویعتب

 .اجنبي لالرض العربية الطاهرة 
 
ة واال     آما ا ، ولتعي        یستوجب على حكومة طهران ان تراعي الظروف الدولي ة حالي ى تشهدها المنطق ة الت قليمي

ة    ان للشعوب غير الفارسية الرازحة تحت نير   ایضا  طهران   ا قومي ا حقوق  یجب ان تأخذها   االحتالل الفارسي له
دعي ،                 ا ت ى االسالم آم ة وحرصها عل ا تراعي سالمة المنطق سلميا قبل فوات اآلوان ان آانت هي في حقيقته

  .ية في طهران مسؤولية عواقب المرحلة القادمة ونحن نحمل القيادة الفارس
 

دل واالنصاف         آما اننا في هذه المناسبة نقول الصحاب القرار السياسي في طهران ، نناشدآم بأسم األسالم والع
ر            ة بغي وانتم رجال دین تدرآون شرع اهللا في الحقوق المغتصبة للشعوب التي استولت عليها الحكومات االیراني

الم واستعمار غاشم             78 اصحابها الشرعيين ، واما یكفي       حق مشروع من   ائر    عاما من احتالل ظ ه    ج اني من تع



 2

ة          األحواز وشعبها ، وهل االسالم یبيح لها استباحة          حقوق القوميات غير الفارسية تحت مسميات ودعاوي باطل
 .تتخذ من االسالم ستارا تضلل الرأي العام داخليا وخارجيا 

 
ا شهدته                  ة خصوصا م رات الدولي ات ان المتغي ا الطغ ذ   مؤخرا  ولتعلم فارس وحكامه راق من  / 3 / 20ارض الع

ات                         2003 ات ورغب راق ، ولكن نحن مع تطلع  الذي لم تكن القيادة االحوازیة راضية بما جرى لالشقاء في الع
م مس         ين له ون     الشعب العراقي الشقيق في آل خياراته السياسية والمصيریة متمني ه العراقي نعم ب تقبل مزدهر ی

 .وانتداب اجنبي ادولية اسيادا على تراب وطنهم ینعمون بخيراتهم وثرواتهم بدون وصایة 
 

 ایها الشعب األحوازي
  

وقكم        ل یوما ل  – ذآرى احتالل األحواز     –اجعلوا من هذه الذآرى      تعبير عن رفضكم لالحتالل الفارسي وطالبوا بحق
اومتك   وا مق ة واعلن ةالوطني تالل     م العربي ود االح ه جن الح بوج وا الس دتموهم   ،  واحمل ا وج اتلوهم حيثم ، وق

وا قصورهم   ،  یسرقونه منكم لينعموا به      منابع نفطكم الذي   حرقواوا ة     ، ویبن أموالكم جيوشهم الغازی ویسلحوا ب
راتكم  على رقابكم ، واعلموا انهم مستعالغاشمة قتلوآم به ویثبتوا سيطرتهم     يوترسانتهم العسكریة ل   ، مرون لخي

ارآم وارضكم ،            ، محطمين مستقبلكم   رارا من دی روهم ف ى ت ورة ال تتوقف حت ا ث دمرین لحاضرآم ، واعلنوه م
اد        آم ان الوطن ال یتحرر    مروآونوا على یقين من ا     ورة والجه اء         ..  اال بالدماء والث اد ابن اء ارض الجه تم ابن وان

م یرضوا بالضيم        ذین ل ذاذ ال وا   اؤلئك االجداد االف م یرآع ط  ول اء      ق وا ابن القهم ، فكون او یطأطؤا رؤوسهم اال لخ
ر                     البطال ا آمبررة الجداد  ال والنفيس من اجل تحری وطن ترخصون الغ  ، واحرار صنادید تلوذون عن حياض ال

 .األحواز 
 

موعد والوقت قد حان ، وانكم على ، فالفرصة سانحة ، واهللا معكم یا احرار األحواز ، وسيروا لتحریر وطنكم 
 .انشاء اهللا فجر تحریر األحواز .. مع فجر جدید 

 
 

 واهللا أآبر 
 وعاشت األحواز حرة عربية
 وعاشت األمة العربية المجيدة

 والمجد والخلود لشهداء األحواز واالمة العربية البررة
 والخزي والعار للغزاة الفرس العنصریين

 
 واهللا أآبر والمجد لالمة والعزة للعروبة واالسالم

 انه لجهاد حتى النصر والتحریرو
 
 
 

 قيادة                                                                                                 
 حرآة التحریر الوطني األحوازي

 
 األحواز المحتلة
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