
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 اهللا
 األحـواز           الثورة

 

 
 واز السياسيـبيان األح

 الصادر عن
  حرآة التحریر الوطني األحوازي

  عاما لالحتالل الفارسي العنصري77بمناسبة الذآرى 
  لقطر األحواز

 
 ) واعتصموا بحبل اهللا جميعا والتفرقوا (

 صدق اهللا العظيم
 

 زي العربي االصيلایها الشعب األحوا
 ایتها الجماهير االحوازیة المناضلة في األحواز المحتلة والمهجر

  یا عماد األحواز ومستقبلها ، ها الشباب األحوازي البطلای
 ایتها المرأة االحوازیة العربية المناضلة

  العربية المجيدةأمتنا یا
 ایتها الطليعة العربية في آل مكان

 یا احرار فارس
 االحتالل الفارسي العنصرينير ميات غير الفارسية الرازحة تحت ایتها القو

 یا احرار العالم
 حملت رسالة الحقيقةیا ، یا اصحاب القلم الحر 
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 عاما ، والشعب العربي في األحواز المحتلة مازال 77بزقت ذآرى احتالل االحواز ذات 

ل وتجدد العار في جبين فارس تحت نير االحتالل الفارسي العنصري البغيض ، بزقت ذآرى االحتال
، بزقت هذه الذآرى االليمة من حياة شعب االحواز مالصقة للظلم الفارسي تجاه هذا الشعب 

 من حياة الشعب االحوازي الذي یتجرع الویل 77العربي االعزل ، وها نحن قد دخلنا العام رقم 
، ومنذ االحتالل یة مجحفة ومرارة القهر واالضطهاد العنصري ومعانات سياسة فارسية دیكتاتور

ومازالت سياساته االستعماریة على قدم وساق شملت آل مرافق  م 1925ي لالحواز عام الفارس
دامات  سياسة تهجير الى استيطان الى حمامات دم وتصفيات جسدیة واع... الحياة لهذا الشعب 

وعمليات تجسسية ار ، والمناضلين االحر امنية ومالحقة الثوار جماعية علنية وسریة ومطاردات
مختلفة تستخدمها حكومة رجال الدین الفارسية من اجل اجهاض الثورة االحوازیة واخماد صوتها 

االجنبية لترصد ة و تتجاوز الحدود وتكسر قوانيين البلدان العربيالمطالب بحقوق هذا الشعب
انية ال یتهاون مهما بلغ حجمه ، ان جهاز المخابرات االیروطني حر وتصفي آل صوت احوازي 

آل االساليب غير االخالقية وغير االنسانية والمتنافية مع ابسط لنفسها قضية االحواز وتبيح مع 
ض صوت الشعب العربي اجهال واعرافه فقط هالقيم االسالمية ومبادىء القانون الدولي وقواعد

 .االحوازي 
 

 ..ایها األحوازیون االحرار 
 

نا في فلسطين ، یتحتم علينا توثيق عرى الوحدة الوطنية قدرنا یبدو انه هو نفس قدر اهل
األحوازیة ورص الصفوف وتعميق اواصر الترابط الوطني االحوازي والتفاهم على تنسيق 

بدال من ، المواقف وتحدید االهداف المرحلية ضمن استراتيجة احوازیة واحدة نعمل على اساسها 
ربط جهودنا وصبها في عمق االرض المحتلة وربط وعلينا ان ن، االنشغال في ظروفنا الداخلية 

االحتالل الفارسي في  الداخل بالخارج ، فالوحدة الوطنية سالح االقویاء في مواجهة سلطة
وان تفرقنا وتشتتنا هو في صالح عدونا الفارسي العنصري البغيض ، وعلينا ایضا ان ، االحواز 

يتنا وربما تخلق لنا متاعب نحن في غنى عنها ال تعود بالفائدة على قضال نخرج عن رفع شعارات 
 .وتحرفنا عن هدفنا االساسي االستراتيجي وهو تحریر األحواز 

 
 ..یا احرار األحواز االماجد 

 
 المجلس ي عاما على احتالل االحواز نؤآد التزامنا الرسمي والثابت ببيان77في ذآرى 
على  ما اآد فيهنالذی ) 2002 / 4 / 21 و 2002 / 1 / 20( المؤرخين الوطني األحوازي 

الثوابت الوطنية االساسية العليا لألحواز بأعتبارها تحدیدا للهویة العربية االحوازیة ليلتزم الجميع 
بها لوقف الجدل التاریخي الذي تثيره ابواق المخابرات االیرانية بهدف تشویة الحقيقة وتشویش 

الساسية النتماءهم العربي وشخصيتهم العربية لنسف االرضية ااالحوازیين في هویتهم العربية 
واالنقضاض عليها الضفاء صفات فارسية عليها ليستطيع االعداء من بناء مكونات هویة هجينة 
جدیدة للشعب االحوازي ونشرها في اوساط المجتمع وفي العالم لتضليل الرأي العام بهذه الهویة 

ال نستطيع ان نصنفها اال انها مخططات فارسية المزیفة لالحواز ، و نحن في الثورة االحوازیة 
 بعض الشرفاء من االحوازیين ية عبر احوازیين مرتزقة انخدع بهاتروجها المخابرات االیران
 .البسطاء في فكره البريء 
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واذا لم الفارسي الهدف والغایة ونحن نحذر بشدة هذه العناصر من التالعب بهذا المخطط 
 وهم الذین یتحملون وناضطرسي) أزمة هویة ( روعهم المعروف بـ یكفوا عن ممارسة ترویج مش

عبر شتى الوسائل االعالمية المتاحة وعبر لشعبنا  وسيدفعوننا لكشف اسماءهم  ،مسؤولية نتائجه
، ونقول لهم بالحرف الواحد ليعملوا سياسيا ضمن الثوابت الوطنية االحوازیة  وسائلنا السياسية

ف خارج هذه الثوابت سيكون مصيرهم التعریة وآش، اما عاون معهم المعلنة ولهم منا حق الت
الن اهدافهم تصب في زیف دعواهم وسنصنفهم على انهم ادوات وابواق للمخابرات االیرانية 

 .وضد القضية األحوازیة مصلحة األحتالل الفارسي لالحواز 
 

 ) ..أزمة هویة ( یا دعاة مخطط 
 

 مالیين 8القضية االحوازیة هي قضية شعب تعداده مازلنا نحترمكم ونقدرآم ، ولكن 
 من حقوق الشعب العربي األحوازي  بأي حقةوال نفرط بمقدار ذرة واحدونحن ال نساوم ، عربي 
التي سالت من اجل الطاهرة  عن طریق الشهداء الذین رسموه الينا بدماءهم الزآية نحرفوال ن

 ..هد القضية االحوازیة وعهد الشهداء وعلى ارض االحواز ، وسنبقى امناء على العهد ع
 

االسرة االحوازیة والبيت رشدآم والى وندعوآم یا دعاة ازمة هویة ان تعودوا الى 
، واعلموا ان اهللا غفور االحوازي والى الصف االحوازي وال تشتوا عن مسيرة الشعب االحوازي 

 .خطيئتكم رحيم وستغفر لكم االحواز وثورتها 
 

بهذه الدعوات المشبوهه  مسؤولية شق الصف االحوازي كمنحملت في نفس الوقونحن 
علموا ایضا اننا ثورة وفصائل لها القدرة على حمایة القضية تقف مكتوفي االیدي امامها ، ول نولن

 ان االحواز ليس لها عتقد او یتصور لها ،  ان هذه الزمرة ت هذه التالعب الالمسؤولاالحوازیة من
 اعتقدوا ذلك فهم قد وقعوا في خطأ جسيم ، وليعلموا ان آانت االحواز ليس اهلها الشرعيين ، فأن

فكيف االحواز مازالت لها قضية تتداول في اوساط الشعب وفي العالم سياسيا واعالميا ، لها اهلها 
 !؟ ، وآيف وصلت القضية اليهم واصبحوا یتكلمون بها 

 
 ..ایها االحوازیون 

 
 دي جماهيرنا المناضلة في االحوازلسياسي والثقافي لتخيل البعض ان اتساع الوعي ا

هم ، ونحن نقول ال والف ال ، ان القضية يلالفضل اواتساعه لدي جميع شرائح الشعب یعود 
االحوازیة وتطورها واتساع الوعي لدي شعبنا یعود الى نشاطات فصائل الثورة االحوازیة 

 االحوازي والفصائل وء المجلس الوطنيالطليعية منذ انطالقة جبهة تحریر عربستان الى نش
حرآة التحریر  لةمنظمة االتحاد العام لطلبة وشباب االحواز التابع وفي طليعتها المنتمية اليه

وحرآة المجاهدین العرب من جهة والجبهة وحرآة التحریر الوطني األحوازي الوطني االحوازي 
 المشكلة بين القطرین العربيين الشقيقين ، وعندما تأزمةثانية العربية لتحریر االحواز من جهة 

عندما اجتاح العراق عسكریا دولة الكویت ، مما اضطر أي  1990 / 8 / 2الكویتي والعراقي في 
من نقلت جماهيرنا العائدة و، األحواز الى االحوازیون في الخليج العربي والعراق الى الذهاب 

ومية الثوریة الى شعبنا عندئذ انتشر الوعي الى ارض الوطن الروح الوطنية والقالوطن العربي 
واخذ ، شمل جميع شرائح المجتمع االحوازي الشعب وتوسع ليوتعمق الوعي لدي السياسي 

المراعية لظروف االحتالل الفارسي القائم على ارض ویناضل الشعب حسب الظروف المتاحة 
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 عناصر دستالیرانية عن آثب الذي تراقبه المخابرات ا المتسارع الواقع ، ونتيجة لهذا النمو
احوازیة تفتقد للضمير الحي وتجردت عن الوطنية والغيرة العربية واالحساس االحوازي القومي 

من اجل االنخراط في صفوف المناضلين االحوازیين وآشفها عميال وقبلت ان تترزق ارتزاقا 
الواعية تدرك هذه لة وجماهيرنا المناض، ولكن عناصرنا المجاهدة  االحراربهدف التجسس على 

وراح ضحيتها  1967عندما خلقت المخابرات االیرانية عام االساليب وتتعض من تجارب الماضي 
سيد طالب سيد صادق  الذي آان بقيادة الشهيد آشف تنظيم القيادة الخلفية لجبهة تحریر عربستان

 28 على 27ليلة في  : لكي ال ننسى (تلك المجزرة التي عرفت بمجزرة المحرزي  رحمه اهللا
حوازي لتدس عناصرها ، وان المخابرات االیرانية تستغل الوعي لدي الشعب اال  )1967فبرایر 

   .الثوار واهدافهم ومعرفة لكشف العميلة فيه
 

ان التنظيمات القدیمة لم تحقق اي شىء في وهذا ردنا على الذین یروجون لمقولتهم 
 الذي آانا نناضل انتم آنتم تقفون مكتوفي االیدي الداخل ، ونقول لهم بصراحة نحن في الوقت

یرانية یعمل ضد المناضلين االحوازیين وتجسستم علينا منذ المخابرات الل ومنكم من آان عميال
قادتنا الثالث الشهداء محيي وعيسى ودهراب وهناك القوافل الكثيرة من شهدائنا الذین سقطوا 

 على االحواز واول ة ، واليوم ظهرت لدیكم الغيرةتجسسكم على الثورعلى تراب االحواز بسبب 
عمل تقومون به تهاجموننا بأننا لم نحقق نتائج ملموسة على ارض الواقع ، ونحن ال نجيب اآثر 
من انكم عندما توعيتم وبلغتم الصحوة من بعد سبات طویل فيعود بفضل اصواتنا التي تنادي آل 

 .االحوازیين وتحثهم على الثورة والتحریر 
 

 ایها االحوازیون 
 

واهللا غفور رحيم ، ،  سلف اهللا عما وطنية مسؤولة ونقول عفى تمتع بروحمازلنا ن
خالص النية لالحواز وعلينا ان نوحد صفوفنا وننسق مواقفنا على الوندعوآم الى العمل الصحيح 

 باالساس  المجلس الوطني االحوازي والتي هيا اعلنهتيارضية الثوابت االحوازیة االساسية ال
 هذا ، حتى اهي موجودة منذ حزب السعادة واآدها التنظيم االم جبهة تحریر عربستان الى یومن

حسبوا انهم ، ووخلقوا حالة من التشویش لدي بعض االحوازیين ) ازمة هویة ( مجيىء دعاة 
یستطيعوا ان یمرروا مخططاتهم الفارسية ولكن اهللا والثورة االحوازیة والشعب االحوازي 

 . واالحرار الشرفاء لهم بالمرصاد 
 

 یا ابناء األحواز في االرض المحتلة
 

وا الى المندسين في صفوفكم الذین یتظاهرون بحب هآونوا على یقظة من امرآم وانتب
 الشریف وافرزااالحواز وارصدوا تحرآاتهم وتحروا عنهم وراقبوهم حتى تقفوا على الحقيقة و

 .من العميل 
  

ورة من ثورات الشعوب فيها العمالء الذین یتخفون بالوطنية ، والشعب واعلموا ان آل ث
االحوازي حاله حال اي شعب من شعوب العالم ، وخير برهان تجربة نضال اهلنا في فلسطين 

االحرار یناضلون ویقدموا انفسهم من اجل تحریر فلسطين والعمالء یقدموا المحتلة نجد 
وهذا الحال ینطبق في االحواز المحتلة ، وان المخابرات اي  لتقتلهم اسرائيل ، همالمعلومات عن

مخابرات في العالم هي مدرسة واحدة واسلوبها االساسي في انهاء اي ثورة في العالم یعتمد 
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الذین تجندهم المخابرات لكشف اسرار ) الطابور الخامس ( العمالء المرتزقة على بالدرجة االولى 
 .يستقيم لها البقاء في االرض المحتلة لوعناصر حرآات التحریر الوطني 

 
في الداخل ان تعمل في منتهى السریة وجماهيرنا وعناصرنا وعلى تنظيماتنا االحوازیة 

والحذر وندعوها ان ال تمارس العمل السياسي العلني ، الن العلنية خطر محدق بالتنظيم السياسي 
 .لصالحه یستغلوه العدو الفارسي 

 
 طال الصامدین المرابطين في االحواز المحتلةایها االحوازیون االب

 
قاموا سياسات مصادرة االراضي والتهجير وارفضوا التعویضات مهما آانت مغریة ، 

معالم  الدافعوا عنو، وحافظوا متمسكين بتراثكم العربي وهویتكم االحوازیة ولغتكم العربية 
 االف سنة قبل الميالد 5ها اآثر من االحوازیة التي تشكل تاریخكم وحضارتكم التي عمرالتاریخية 

 المجوسية حضارة اساسها خرافة وباطنها خرافة وظاهرها  هي اعرق من حضارة فارسالتي
 .ري حاقد غير انساني آخرافة وحقيقتها ظالم مجوسي 

 
وجاهدوا ، وقاموا سياسات االعدامات وحطموا السجون التي یرزح فيها المناضلون 

ا مواقع وساحات االعدامات وخلصوا المناضلين من مشانق االعدام العسكر الفارسي ، وهاجمو
على وداهموا منازل العمالء واقيموا القصاص ، واقتنصوا السالح من جنود االحتالل واستولوا 

ذخائر السالح ، وقوموا بعمليات فدائية جریئة تستهدف السجون ومعسكرات الشرطة ومراآز 
الذین هم سر البالء وبقاء االحتالل الفارسي ال ترحموا العمالء و، المخابرات في االحواز المحتلة 

 .في وطننا 
  

 
 ى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنيين  وقل اعملوا فسير

 صدق اهللا العظيم 
 
 

 مواقفنا السياسية
 

 فلسطين  •
o  تتضامن حرآة التحریر الوطني االحوازي قيادة وتنظيم وجماهير مناضلة مع

 .فلسطين   في اهلنا الصامدین االبطال
o  ابو عمار ( تؤآد قيادة الحرآة ان شخصية سيادة الرئيس األخ یاسر عرفات (

رئيسا شرعيا لفلسطين وقائدا عاما للثورة الفلسطينية والرمز الوطني الشرعي 
 .الوحيد لفلسطين 

o  وال حل وال مفاوضات سالم بدون شخصية الرئيس األخ یاسر عرفات. 
o ومقاومته الوطنية في الدفاع عن القدس الشریف نحيي صمود الشعب الفلسطيني 

 .وفلسطين 
o  ال عاصمة لفلسطين غير مدینة القدس ومسجدها االقصى المبارك. 
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o  نحيي جهاد المجاهدین الشهداء الذین یضحون بأرواحهم من اجل انتزاع الحق
 .الفلسطيني المقدس 

 العراق  •
o ب العراقي لما لهذا نتضامن مع العراق من اجل رفع الحصار الجائر عن الشع

الحصار من سلبيات خطيرة على االنسان العراقي بدءا بالطفل العراقي والمرأة 
خطيرة على االجيال العراقية النفسية ال هوالرجل العراقي ، وله مؤثراتالعراقية 

  .مقبلةال
o  نرفض اي عدوان اجنبي على العراق وندعو ادارة بوش بأعتماد منطلق الحوار

واحترام  الدبلماسية في حل القضایا العالقة بين العراق واميرآا الحر والوسائل
 .خيارات العراق المستقلة وسيادته على ارضه ووطنه 

 االمارات  •
o  نضم صوتنا الى صوت دولة االمارات العربية المتحدة الشقيقة في مطالبتها في

استرجاع سيادتها على جزیرة طنب الكبرى وجزیرة طنب الصغرى وجزیرة 
 .وسى ابوم

 الكویت والعراق •
o  العراقية التي تمت في مؤتمر القمة العربية التي –نبارك المصالحة الكویتية 

 ، نتمنى ان تتم 2002انعقدت في لبنان برئاسة الرئيس اللبناني لحود لعام 
المصالحة الكاملة وحل القضایا العالقة بين القطرین العربيين الشقيقين یسود 

ار والطمئنينة وتتكلل بتطبيع العالقات وعودة فتح بلدیهم االمان واالستقر
السفارات بين البلدین والتبادل التجاري وتعميق اواصر التعاون لما یعود بالخير 

 .على البلدین اوال وعلى االمة العربية ثانيا 
 ليبيا  •

o  نؤید السياسة الليبية بقيادة سيادة الرئيس األخ العقيد معمر القذافي في المطالبة
 .ادي المضروب على ليبيا الشقيقة ع الحصار االقتصفي رف

o  نؤید المطالبة الليبية باالفراج عن االبریاء اليبيين في قضية لكربي. 
 العراق والسعودیة •

o  العراقية في مؤتمر القمة العربية في لبنان وتصفية –نبارك المصالحة السعودیة 
 .االجواء بين القطریين الشقيقين 

o سمو االمير عبداهللا آل بها  على الجهود السعودیة التي قام آما نقدر آل التقدیر
سعود بجمع الشيخ صباح االحمد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزیر خارجية 

في لقاء  مع السيد عزت ابراهيم الدوري نائب الرئيس جمهوریة العراقالكویت 
  .مصالحة 

 جامعة الدول العربية •
o الجامعة العربية على الجهود الكبيرة نحيي جهود السيد عمرو موسى امين عام 

 . الكویتية – العراقية –التي بذلها سعادته في انجاح لقاء المصالحة السعودیة 
o  نثمن مواقف السيد عمرو موسى على جهوده القومية المسؤولية في انجاح

مؤتمر القمة العربية المنعقدة في بيروت وما صدر عنها قرارات عربية مساندة 
محنة سطينية وداعمة النتفاضة الشعب الفلسطيني الذي یواجه للقضية الفل

 . االرهاب االسرائيلي ارهاب دولة منظم المدعوم باآللة العسكریة الضخمة 
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 األحواز   •
o  بأسم الشعب العربي األحوازي الرازح تحت نير االحتالل نطالب الدول العربية

دعموا الشعب ان ی)  مالیين عربي أحوازي 8( الفارسي والذي یقدر بـ 
الفلسطيني االعزل الذي یواجه اعتى قوة عدوانية غاشمة تمارس اقسى انواع 

االرهاب واالجرام غير االنساني بقتل الشعب الفلسطيني وحصار الرئيس 
  .اليهالفلسطيني وقطع المياه عنه ومنع وصول الدواء والطعام 

o دة ضعيفة والذي ال نطالب الدول العربية تغيير خطابها السياسي النابع من ارا
تحترمه االدارة االمریكية ، وابداله بخطاب سياسي عربي موحد مبني على 

التعامل بالمثل واجبار االدارة االمریكية على احترام ارادة وخطاب العرب لتشكيل 
ضغط ملموس على االدارة االمریكية ینعكس هذا الخطاب على اسرائيل لتكف عن 

وبالتالي مارسة جرائمها بحق اهلنا في فلسطين االستهزاء بالعرب والكف عن م
  .احترام ارادة ومطالب الفلسطينيين ضمن حل عادل ومنصف 

o  نطالب الجامعة العربية باالتفاق مع الدول العربية بنقل القضية الفلسطينية من
 .االدارة االمریكية الى االمم المتحدة 

o تفصل بين السلطة  دوليةتمطالبة االمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وارسال قوا 
 .الفلسطينية واسرائيل 

o افي حال استخدام االدارة االمریكية الفيتو في االمم المتحدة ضد العرب تأیيد 
السرائيل ، على الدول العربية بشكل جماعي ومن مقر االمم المتحدة اعالن 
ها انسحابها من هذه المؤسسة الدولية احتجاجا على  تحكم االدارة االمریكية ب

عاجزة عن التصدي لهذا الفيتو غير العادل الذي یقر الحق الن االمم المتحدة و
       .  التنازل عن حقه للظالم بللظالم واقرار المظلوم 

 
 
 

 عاشت األحواز وفلسطين واالراضي العربية المغتصبة حرة عربية
 المجد والخلود لشهداء االحواز وفلسطين واالمة العربية

 لالحتالل الفارسي والصهيوني واالستعمار االجنبيوالخزي والعار 
 

 
 وانه لجهاد حتى النصر والتحریر

 واهللا أآبر والمجد لالمة والعزة للعروبة واالسالم
 

 األحواز المحتلة 
20  22 - /4 / 2002  

                             
 القيادة المرآزیة

 حرآة التحریر الوطني األحوازيل


