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٭٭٭ 

 2004 / 4 / 20:  التاريخ 

  ب ق1- 2004420: الرقم    

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
  :آتابه المجيدفي تعالي اهللا قال 

 
 » ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق  « 

 
 صدق اهللا العلي العظيم

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عن حرآة التحریر الوطني األحوازيالصادر 

 لالحتالل الفارسي المارة األحواز عاما  79بمناسة الذآرى 
 )عربستان ( 

 
 

 ابناء امتنا العربية المجيدة
 المحتلةنا العربي الباسل الصابر المحتسب في األحواز شعبيا 
 احرار العالميا 
 

ون الحتالل ارضنا العربية ـالذآرى التاسعة والسبع) نيسان ( تمر علينا في العشرين من ابريل 
العام  1925في األحواز من قبل العنصريين الفرس على عهد شاه ايران رضا بهلوي ، ومنذ عام 

79 
األحـواز بيان 

 السياسي
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٭٭٭ 

حد من أشقائنا العرب عن قطرنا العربي والصمت العربي مطبق ، وقلما يتحدث أالمشؤوم 
 .الذي يحاول الفرس اغتيال العروبة فيه اغتياال السليب األحوازي 

 
لقد شهد بعروبتنا أجانب ، ولمسنا من منظمات وأحزاب دولية مواقف تنم عن صدق مشاعر 
ر انسانية تجاه شعبنا ، من خالل عدد آبير من المؤتمرات الدولية التي شارآت فيها حرآة التحري

 .الوطني األحوازي 
 

 أزمة هوية ، لكن مشكلتها تكمن في حالة التردي ، وعدم االآتراث ديهااألحواز عربية وليس ل
بالحقوق القومية العربية من بعض األشقاء في الدول العربية شأننا شأن اشقائنا في فلسطين 

دة الجماعية ، وهكذا الحبيبة ، والتي يرتكب بحق شعبها األبي أبشع انواع الظلم والقهر واالبا
 .لكن تبقى ارادة الشعوب الحية هي المنتصرة بالنهاية قصر الزمان أم طال .. حالنا مع الفرس 

 
تالية فوق ربى ارضنا العربية الطاهرة في األحواز منذ عام االحتالل و ليومنا تان الثورات الم

 سياسية ان لم تنفع الطرق الهذا تدلل على أن الحق ال يموت ، وان انتزاع حق شعبنا بحد السيف
ذلك ألن حرآتنا على غير استعداد بعد اليوم أن تنظر الى جرائم الفرس بحق ابناء البد منه ، 

 .شعبنا ، واألمة التحرك ساآنا 
 

ما زلنا نعرض قضيتنا أمام مختلف المحافل الدولية ونناشد األمم المتحدة ، وجامعة الدول العربية 
نسان العربية والدولية ، ومنظمة العفو الدولية ، آما خاطبنا ملوك ورؤساء ، ومنظمات حقوق اال

الدول العربية واألجنبية ، ووزراء خارجيتها ، وأن جميع األحزاب العربية القومية  في الوطن 
العربي من اقصى المغرب ، والى خليجنا العربي على علم تام بالممارسات الالانسانية التي يقوم 

العنصري الفارسي بحق شعبنا ، وآذلك األحزاب والمنظمات في آافة ارجاء المعمورة بها النظام 
، وسلمناهم من خالل المؤتمرات وثائق ودالئل وبراهين عن تلك الممارسات التي ال تقرها 

 .الشرائع السماوية ، أو االنسانية 
 

لكن الشرفاء من . .آما أن بعض وسائل االعالم العربي ومع مزيد من األسف يتجاهل قضيتنا 
وسائل االعالم القومية تنشر وتدافع عن شعبنا ، بحقه لنيل استقالله ، وعودته الى أحضان األمة 

 .العربية المجيدة 
 

، وليراجع الجميع  لمستقبلفي الماضي والحاضر وااألحواز عربية ارضا وشعبا وحضارة 
السيادة تاريخه ، ليتعرف من آانت الدولة العربية الوحيدة مستقلة استقالال آامال غير منقوص 

، وها نحن آل يوم نبث وقائع حقيقية مسندة بوثائق ) عربستان ( ثناء دولتنا األحواز العربية باست
دامغة عن تلك الحقيقة التي يجهلها حتى بعض المثقفين العرب ، وعبر شبكة األحواز لألنترنت 

com.Ahwaz-Al.www . 
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٭٭٭ 

 ليدافعوا بالواجب القوميلمجيدة ترفض ضياع فلسطين ، فنحن نطالبهم ما دامت أمتنا العربية ا
عن هذا الجزء أو ذاك من اجزاء أمتنا المغتصبة ، ونحن آامارة آانت أول خنجر طعنت به األمة 
العربية ، األحواز وشعبنا نهبت خيراته وشرد أهلنا واعدم من اعدم أو سجن من سجن بحجج 

بل غيرنا من األجزاء السليبة ، رغم مواقفنا القومية عندما آنا دولة واهية وبال محاآمات ، وذلك ق
مستقلة مع آافة األشقاء العرب سيما دول الخليج العربي ، وآما يمتلكون وثائق ورسائل متبادلة ، 
فحرآتنا تمتلك جملة آبيرة من رسائل ملوك وأمراء تلك الدول ، آما أن تحت يدنا وثائق 

اجنبية تثبت عروبتنا بل أننا نمتلك حتى من شاهات ايران  اء دولومراسالت مع ملوك ورؤس
 .اعترافات رسمية شهدت عليها سفارات دول آبرى وقتها 

 
 ابناء شعبنا الصابر المجاهد في األحواز العربية

 
ان حرآة التحرير الوطني األحوازي ، والتي تراقب عن آثب ، ومن قرب ، بل من داخل أرضنا 

لمحتلة ، ومن أعضاء قيادتكم المرآزية المتواجدين معكم في الداخل ، بتنظيمهم ومعهم العربية ا
الجمع المؤمن الواعي من قرة عيننا شعبنا األحوازي الباسل ، والملتزمون بمبدأ ال تراجع عنه ، 
اما النصر أو الشهادة في سبيلكم نراقب ما يجري بحقكم من اعدامات وسجن وتهجير ومحاربة 

  .بالرزق
 

لقد صبرتم يا ابناء شعبنا طوال العقود الماضية ، ونحن ما زلنا نقوم بواجبنا تجاهكم بالطرق 
الدبلوماسية وعبر قنوات اتصاالت رسمية ، سواء آان هذا بمخاطبات مع منظمة األمم المتحدة أو 

ووزراء جامعة الدول العربية أو االتصال بعدد من ملوك أو رؤساء أو أمراء الدول العربية ، 
خارجية دولنا العربية لنحملهم المسؤولية التاريخية للوقوف معنا من أجل تحريرآم ، وأرضنا 
المغتصبة ، آما اننا على اتصال مباشر مع عدد من المجالس النيابية في الدول العربية ، 
ية واألجنبية ، ومع منظمات حقوق االنسان في العالمين العربي والدولي وآذلك األحزاب الوطن

 .القومية العربية ، واألحزاب الحرة في العالم اليصال صوتكم يا قرة عيننا لهم 
 

آما انكم على اطالع تام بالمبادرة التي طرحتها حرآتنا على فصائل الثورة األحوازية ، 
ومطالباتنا اياهم بالوحدة التنسيقية من أجل مصلحة شعبنا العليا ، فاستجاب من استجاب بروح 

جاعة ونكران الذات لخدمتكم ، وما زلنا نحاول لم ورص الصفوف ، فمن استجاب تتحلى بالش
 ، وأما من ال يريد اال آلمة األنا ، فها نحن قد أدينا األمانة دعوتنا لهذه الوحدة فنحن نرحب بهل

، فانتم تعرفون جيدا من يريد مصلحتكم ، وأنتم أمامكم يا قرة عيننا شعبنا العربي األحوازي 
تعلمون أننا معكم في العمق ، وتعلمون من نكون ، ونعاهدآم أمام اهللا أننا لم ندخر وسعا حول هذا 

اذ ال ..المطلب الذي يصب من أجل مصلحة األحواز العليا ، فمن أجاب الخوف عليه وال ندم 
 . آافة بياناتنا ونداءاتنا واضحة وصريحة مجال بعد اليوم غير رص الصفوف ، وقد آانت

 
لم نقل ألحد من الفصائل أن يحل نفسه ، رغم أن أعرق فصيل أحوازي ، وخدمة لكم يا قرة عيننا 
قد حل تنظيمه وتوحد روحا نقية بكافة تشكيالته وقواعدة وتنظيماته مع حرآة التحرير الوطني 



 

Main e-Mail NLMA ahwaz1925@al-ahwaz.com البريد المرآزي لحرآة التحرير الوطني األحوازي 

Al-Ahwaz.com                                                                                                                           4 

 

 حرآة التحرير الوطني األحوازي
The National Liberation Movement of Ahwaz  (NLMA) 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

Fax: 1-240-358-2369 فاآس   
Fax: 1-530-678-5231 فاآس  

 البريد المرآزي للحرآة
ahwaz1925@al-ahwaz.com 

http://www.al-ahwaz.com 
al-ahwaz@al-ahwaz.com 

 

٭٭٭ 

ة العربية لتحرير األحواز ، وفضلوا االندماج األحوازي حيث انتخى النفر المؤمن نشامى  الجبه
، بل االندماج الكامل لخدمتكم يا قرة عيننا شعبنا العربي األحوازي ولم يختاروا الوحدة التنسيقية 

 نقول لشعبنا العربي 2002وبهذا قد أدينا األمانة امام اهللا وأمامكم ، ومنذ طرح مبادرتنا منذ عام 
التجاوب مع مساعي الوسطاء في التنظيمات األحوازية وعلى اخواننا األحوازي لقد أدينا األمانة 

 آلفت آما، حين انتخوا للوحدة ايمانا منهم ووعيهم بضرورتها وبحسهم الوطني المؤمن شامى نال
فعيل المبادرة  بالشروع باالتصاالت مع تلك الفصائل من اجل تهامن نعضوي قيادتنا المرآزية

ممن ال تسمح وسع يضم جميع الفصائل والمستقلين وقيادتها نحو النجاح وعقد مؤتمر وطني مو
في المؤتمر ، ومن هنا من المشارآة لهم حق توآيل بأناطة من يمثلهم رسميا  االمنية هملهم ظروف

 أن يكسروا حالة الصمتو مع عضوي قيادتنا التعاونبات نناشد اخواننا قيادات تلك التنظيم
ويتجاوزوا حالة عدم االآتراث والتفاعل االيجابي مع نداءات حرآة التحرير الوطني األحوازي 

الوحدة هي وحدة تنسيقية وهي لصالح الثورة ان  وجماهير شعبنا والوسطاء ، واننا نؤآد للجميع
وستكون لها نتائج ح الشعب األحوازي وجماهيرنا المناضلة ، وفي صالوفصائلها األحوازية 

 .اللهم اشهد اننا بلغنا االمانة .. تصب في صالح القضية األحوازية ايجابية آبيرة 
 
 .. ابناء امتنا العربية واالسالمية يا .. األحوازيشعبنا ا ي
 

خيارات السياسية والحلول ال ة بنداءاتكحرآة التحرير الوطني األحوازي انها مازالت متمستعلن 
جدد مطالبنا من حكومة طهران وذراعها في ونالسلمية في انهاء االحتالل الفارسي من األحواز ، 

بالتي ما يمليه علينا ديننا االسالمي األحواز المحتلة االستعمار الفارسي بالرحيل من االحواز 
الحنيف فأن استجابوا وجنحوا للسالم فخيرا للجميع ، فأن لم يستجيبوا فأن األحواز شعبا وثورة 

سنستنجد بكل  الحق األحوازي المغتصب وةخيارات الكفيلة في استعادال عن تنازالية لن وحرآ
استجار  ون حالنا آمنمن يعيننا على رفع الظلم واالستعمار الفارسي عن شعبنا ، عندها سيك

يستعمرنا ، وال لوم لمن يريد لومنا بأتخاذ خيارات االستنجاد فقد بلغ الظلم باالجنبي على اجنبي 
هم فالفرس اما ؤمنين ، ثم نحن الحق واالستعباد والقهر والتنكيل حدا ال يقبله اهللا ورسوله والم

 على هحين يعلن عزم، وال بد للباطل ان يندحر في نهاية المطاف وبأرادة الشعب بعينه الباطل 
 .االجنبي من اجل تطهير البالد من الدنس الفارسي حف الز
 

 ..عربية المجيدة ابناء أمتنا ال
 

يا من تربطنا معكم رابطة المصير .. لعلكم وانتم سندنا وعمقنا وامتدادنا الحضاري والثقافي 
شرائح امتنا نناشدآم بكافة المشترك بالدم والتوجهات والتطلعات، تقرؤون  اآلن خطابنا السياسي 

العربية الباسلة منظمات حقوق االنسان والمنظمات االنسانية وأحزاب وطنية قومية ، ومؤتمر 
وبصفتنا أعضاء مؤسسون ) طلبة وشباب عدم االنحياز ( القوى الشعبية العربية ، ومنظمة ناسيو 

حادات نسوية باسم االتحاد العام لطلبة وشباب األحواز ، ونقابات ، اعالميون ، وفنانون ، ات
وطالبية نناشدآم الشد على أيدينا ، ودعمكم لشعبكم العربي األحوازي ، والتدخل الفوري للحد من 

 نناشدآم بالتدخل لوقف حمالت ...المجازر الجماعية التي يمارسها النظام الفارسي بحق شعبنا 
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٭٭٭ 

كومة طهران وقم بحق نناشدآم بالتدخل اليقاف عملية التهجير الجماعي التي تمارسه ح.. االعدام 
نناشدآم باسم النخوة العربية التدخل لدى حكوماتكم ، وممارسة حقكم وحقنا القومي بلعب .. شعبنا 

ونقولها صراحة أنها واجب وفرض عين عليكم وليس .. الدور الواجب تجاهنا لنيل استقاللنا 
آما األحواز أرض ، ورجاء فشعب األحواز يستصرخكم ، ويهيب بكم الشرف والكرامة العربية 

العرب فتذآروا ايضا أن الجزر العربية الثالث طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى التابعة لدولة 
االمارات العربية المتحدة الشقيقة هي ايضا ارض عربية اغتصبها باالحتالل شاه ايران محمد 

  . ، فالخليج عربي والنخلة تصرخ أني عربية تموت وهي شامخة1970رضا بهلوي عام 
 

 في الحكومات العربيةاالشقاء 
 

في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها اهلنا في فلسطين نطالب زعماء العرب بالتحلي 
ومية وممارستها بما يملي عليها ضميرها ووجدانها وأصدار قرار سياسي عربي بالمسؤولية الق

عزم الدول العربية على الخروج موحد ينقل الى االدارة االمريكية والدول الغربية واالمم المتحدة 
من هيئة االمم المتحدة ومنظماتها بدون رجعة حتى تسوية القضية تسوية عادلة ومشرفة ينصف 

ويحمل اسرائيل مسؤولية الوضع المتدهور والمتسارع التي تمر به  ني فيهاالشعب الفلسطي
المنطقة وعواقبها الوخيمة والخطيرة ، فليس من المعقول ان تأخذ اسرائيل آل شىء بدون ان 

، ومنح تاريخيا تمنح شيئا ذات معنى لشعب فلسطين صاحب هذه االرض وسكانها االصليين 
 .ق القرارات الدولية واتفاقيات اوسلوا الحقوق الفلسطينية الممنوحة الهلها وف

 
  العراق على مستوىاما 
نؤآد حرصنا على السيادة العراقية واحترام خيارات الشعب العراقي في تحديد مصيره  فأن

 يعمه السالم واالستقرار والرفاهية السياسي والسيادي ، ونتمنى للعراق ان يعود عراقا معافى
طبيعته في ممارسة دوره الحضاري في بناء مستقبل وطنه وعودة الشعب العراقي الشقيق الى 

 .بعيدا عن اي تدخل اجنبي 
 
 

 يا أحرار العالم 
 ايها األصدقاء 

 
ومنظمات  من المنظمات الدولية ، ومنظمة العفو الدولية والسالم األخضر وحرآة الخضر ،

 نناشدآم التدخل لدى حكومات دولكم لوقف االرهاب ..حقوق االنسان والمنظمات االنسانية 
العشوائية وعمليات التهجير االيراني بحق شعبنا والتدخل لوقف حمالت االعدام واالعتقاالت 

من تدعي أنها ( الجماعي لشعبنا الذي يرمي لتغيير ديموغرافية قطرنا الذي تحتله ايران 
، فهي من ، وهي بعيدة آل البعد عن القيم االسالمية والشرائع السماوية ) جمهورية اسالمية 

ت االرهاب بحقها تصدر االرهاب لدولكم وهي التي تصدر االرهاب للدول المجاورة ، وملفا
موجودة بحوزتكم ، واعطيناآم اثباتاتها وممارساتها بحق شعبنا في آافة المؤتمرات ، وسلمنا تلك 
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٭٭٭ 

آونوا .. الممارسات الالانسانية في الملتقى العالمي للطلبة والشباب في الجزائر فهي بحوزتكم 
 .عونا لشعبنا 

 
مات االنسانية مراقبة الوضع المتدهور آما نناشد منظمة السالم األخضر وحرآة الخضر والمنظ

الذي يعيشه شعبنا ، حيث أن ايران تقوم بتجفيف األنهر وتحويل مجراها ، وتستخدم اسلوب 
التصحر بالتربة ، آما تستخدم المفاعالت النووية ، وتزرع نفاياها في مدننا ، وتقلع نخيلنا 

م المخدرات بين صنوف شبابنا واشجارنا عالوة على تعمدها برفع مستوى األمية ، وبث سمو
آونوا معنا ، وبدورنا سنقدم لكم وعبر البريد األلكتروني آافة تلك .. وتستثني مدنها الفارسية 

 . الممارسات مثبتة
 

 اهللا نسأل لشعبنا وقرة عيننا الصبر والنصر القريب باذنه تعالى
 وما النصر اال من عند اهللا

 
 

 ستقاللوانه لجهاد حتى النصر والتحرير واال
 واهللا أآبر والمجد لالمة والعزة للعروبة واألسالم

 
 

 قيادة                                                                     
 حرآة التحریر الوطني األحوازي
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