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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

تعلمونهم اهللا یعلمهم وماتنفقوا  استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوآم واخرین من دونهم ال واعدوا لهم ما
 تظلمون من شئ في سبيل اهللا یوف اليكم وانتم ال

 صدق اهللا العظيم
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 صادر عنسياسي بيان 
 األحوازيحرآة التحریر الوطني 

 بمناسبة الذآرى العشرین عاما على انطالقتها الوطنية
 

 
 شعب االحواز المجاهد الصابر یا
 ة في االحواز المحتلة المناضلةبيها الجماهير العرتای

  ةایها الوطنيون االحرار في االحواز المغتصب
 طلبة وشباب االحواز یا

 ایها المناضلون االحوازیون في الشتات
  والتنظيمات األحوازیة داخل وخارج األحواز البطلةایتها الفصائل

 ایها الحرآيون الوطنيون ابناء حرآة التحریرالوطني االحوازي اینما آنتم
 
 

ل صوب ،                       ا من آ ة به دة والمخاطر المحدق ة المجي ا العربي ا امتن والتي   في ظل الظروف الحرجة التي تمر به
 .  اال اهللا عز وجلننظر لها ببالغ القلق ، حيث ال یعرف احد مداها

راق في                           ى الع دعاء ال ا والصالة وال ة في محنته ا العربي وندعو شعبنا العربي األحوازي الى التضامن مع امتن
رب   رب المغ ة من مغ ة العربي ة عن االم ة نياب دان المعرآ ي مي دا ف ي وحي دوان الغرب ضائقته وهو یواجه الع

 . العربي في الخليج العربي الثائر العربي في المحيط الهادر الى األحواز مشرق المشرق
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رین لالنطالق     ذآرى العش ا ال ر علين ة ، تم ذه الحال ي ه ن ف وطني   ةونح ر ال ة التحری الية لحرآ ة النض  الوطني
ة         ة، ومنذ تلك االنطالقة االحوازیة التى تمثل عمق النظره االحوازی           االحوازي ة المطالب الوطني  وتعكس حقيق

ود         حوازي في وتلبي تطلعات الشعب العربي اال     تخلص من قي االحتالل الفارسي العسكري        حقه التاریخي في ال
 .وسياساته العنصریة الغازي وآل مظاهر استعماره الغاشم 

 
تطلع الى تحقيق اماني الشعب االحوازي   التحریر الوطني األحوازي ت   ةحرآ تلك االنطالقة الثوریة وقيادة      ومنذ

 .  حسب الظروف االقليمية والدوليةو ، متوفرة والمتاحة بأقصى الجهود والطاقات واالمكانيات ال
الوطني  قا بمبدأ حمایة استقاللية القرار    اما على الصعيد االحوازي فالحرآة منذ تأسيسها وهي تأمن ایمانا مطل          

ة وفي                    ،  لالحواز وثورتها   السياسي   ورة االحوازی ة في جسم الث واستمر النضال السياسي التصحيحي للحرآ
، مما شكلت تلك الحالة سلميا وعبر أطر الثورة قانونيا المتمثلة بالمجلس الوطني األحوازي    سياسي  منهجها ال 

مية والدولية يالي االقل طر القطریةعلى المسار االحوازي نقلة نوعية متميزة اخرجت القضية االحوازیة من اال      
ام قضية           وهي نقلة ایجابية تعد مكسبا سياسيا یضاف الى رصيد الثورة االحوازیة           واب ام  لما فيها من فتح االب

ذي             ،  وتحقيقا لمصلحة االحواز العليا     شعبنا   ام ال واصبح ذلك الشعار هدفنا وهمنا ونظرتنا وخطنا السياسي الع
ة من           عواالحوازیة ال ،   ة االحوازیة من جه   -یحكم عالقاتنا االحوازیة     ة الدولي ربية من جهة اخرى ، واالحوازی

 . جهة ثالثة
 

ذا  ى ه ة عل ية الواضحة والمجرب ة السياس ا الرؤی د االساس امتلكن ن قائ ا م ي ننهله ل  الت يد خزع ا س  تنظيمن
ةالهاشمي  ورة االحوازی دم للث ات التق ي متطلب ى تلب ا داخل جسم الجبه   والت ذ ان آن ا من ك رؤیتن  ة، وآانت تل

وطني االحوازي     م الى تشكيل  1983 عاماالول من حزیران    العربية لتحریر االحواز ، وانتقلنا في        المجلس ال
ة   ورة األحوازی واز والث ا لألح ة علي ریعية قيادی لطة تش ة آس ادات التاریخي ع القي اون م ورة بالتع الشرعية للث

 .في تلك الفترة  االحوازیة
 

ا                     ادة امينه وطني االحوازي بقي ومنذ تلك المرحلة من تاریخ الثورة االحوازیة الى یومنا هذا وحرآة التحریر ال
ر                      العام ا  ادات جبهة تحری دامى وهو من قي ة الق لسيد خزعل الهاشمي والذي یعتبر من قيادات الثورة االحوازی

ر عربستان          عربستان في عهد الشهيد محي الدین آل ناصر الكعبي امين عام اللجنه القومية العليا لجبهة تحری
تالل الفارسي   لطات االح ه س ذي اعدمت وم ال ر ی ه م  1964 / 6 / 13فج ع رفاق ار  ام هيدین عيسى النص لش

ر عربستان                الناصري رحمهما اهللا جميعا     ودهراب شميل    ة لتحری ا في الجبهة الوطني ، وهو ایضا عضوا قيادی
ل      ذي قاب وازي ال د االح ي الوف ارآين ف د المش ة واح ة الجماهيری تان والحرآ ر عربس عبية لتحری ة الش والجبه

اني          ،  عليه   بهدف طرح مطالب الشعب االحوازي     م   1979عام  الخميني   ود الطالق ة اهللا محم وهو الذي قابل أی
ر األحواز         وطرح عليه مطالب شعب األحواز      في طهران    ة لتحری ، وعضوا  ، وعضوا قيادیا في الجبهة العربي

ا        في المجلس الوطني األحوازي وامينا عاما لحرآة التحریر الوطني األحوازي            ا احترامه ، وهو من عشيرة له
او التباهي او  وهذه نبذه تاریخية سریعة ليست بقصد التفاخر .وازي وعشائره العربية من الشعب العربي األح   

الي ،  ائق التع ذه الحق دیم ه وطني األحوازي وتق ر ال ة التحری ائق عن مؤسس حرآ ا توضيح بعض الحق وانم
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ا لي                     ة وفصائلها وتنظيماته ورة االحوازی ادي الث ه ان یعرف قي تف حول    للشعب العربي األحوازي الذي من حق
 .ثورته وقضيته آتائب حق ومطالب تنادي بأستعادة الحق العربي السليب في األحواز المغتصبة 

 
ة            1982منذ عام    م تاریخ انطالقة حرآة التحریر الوطني االحوازي وهي تناضل ضمن خطة سياسية اعالمي

ادة بمسؤولية    تنظيمية نضالية شاملة مرسومة بعنایة تأخذ مصالح االحواز العليا بعين االعتب  ار ، وتتعامل القي
ام اهللا         ة ام ورة        والشهداء    آاملة مع القضية االحوازیة وبأمان اریخ والشعب والث ك     ،  والت ى ذل  ، واهللا یشهد عل
 .واهللا یشهد على ذلك ، واهللا یشهد على ذلك 

 
ا ، وبأهداف انسانية                          ومي عربي ى الصعيد الق ات الشعب االحوازي عل ا ،   وهي آذلك منسجمة مع تطلع عالمي

از                وتلك ة عدم االنحي ادىء حرآ دخل           الخطة ال تخرج عن نطاق ميثاق االمم المتحدة ومب رار عدم ت ا اق ، وفيه
ر ،                دول الغي ة ل ة في الشؤون الداخلي دخل خارجي تحت اي غطاء أو             والثورة االحوازی ل اي ت ل ال تقب بالمقاب

ى ا  يمن عل ة أو یه ورة االحوازی ي الشؤون الث دخل ف رر ان یت وازي مب رار السياسي االح ا تضمنه . لق ذا م ه
وطني االحوازي بوضوح  ر ال ة التحری اق حرآ ا  ميث ون غامضين ام ى ال نك الم ، الن ،  شعبنا م، حت ام الع وام

م        اق  االم ا لميث رعية  وفق وازي ش عب االح وق الش ا وحق روع ، ومطالبن النا مش ة ونض ية عدال يتنا قض قض
 . مصير للشعوب و متفقة تماما مع آل  الشرائع واالدیان السماویة المتحدة وحقوق االنسان وحق تقریر ال

 
 ..ایها المناضلون االحوازیون االحرار

 ..یا فصائل الثورة االحوازیة المجاهدة 
 

ى الصعيد  وطني االحوازي عل ر ال ة التحری د آانت ومن منجزات حرآ ة االعالمى ، فق وطني حرآ ر ال التحری
ة                  سباقة في هذا االمج   األحوازي   ة القضية االحوازی ل حقيق ا اصيال یمث یعكس  وال بل ابدعت فيه واعطته وجه

ه جوهرها ، فقد استطاعت ان تقود االعالم االحوازي وان تكون           ات     في ه وبامكاني ة المؤسسة ل وادر   الطليع وآ
ه ال   احوازیة صرفة وبدون دعم خارجي ، وهي قفزة نوعية لم تشهدها الساحة         ز ب ه  من قبل ، وهذا فخرا نعت ن

ة                        ورة االحوازی ا النجاح سبل الث شهادة حق على قدرة االنسان االحوازي بان یخلق الوسائل التي هو بحاجته
 .واالبداع فيها 

 
وازي     ي االح دم االعالم ل  التق ابع تسلس دما نت ات  وعن ي الثمانين ذي اطلف وطني   عال ر ال ة التحری ه حرآ ت ب

ة االحواز     ) آارون ( بدایة آان من خالل صحيفة    ،  االحوازي   والتي اصدرتها الحرآة باسم االتحاد العام لطلب
ة  صحيفة               ة  هة  التي تصدرها الجب  ) االحواز  (، وآانت في تلك الفترة صحيفتين في الساحة االحوازی  العربي

مارس الحرآة نضالها  التي تصدرها الحرآة باسم االتحاد والذي آانت ت) آارون ( لتحریر االحواز ، وصحيفة 
 في مرحلة االعداد والتأهيل في بدایة انطالقتها مالئمة للظروف االمنية المعقدة في تلك الفترة               هباسمالسياسي  

 .تحت واجهة االتحاد العام لطلبة وشباب االحواز 
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ة مساندة لصحيفة             ) رسالة االحواز   ( ثم اصدرت الحرآة     ارون  (  وهي نشرة دوری ة        ) آ م تتوقف الحرآ  ول
ل تجاو   ،  عند ذلك الحد     دما اصدرت              ب د عن ا هو أبع ى م ورة     (زت ال وهو آاسيت صوتي     ) آاسيت أصداء الث

 .ام لطلبة وشباب االحواز تصدره دوریا ویوزع في االحواز المحتلة وخارجها باسم االتحاد الع
 

ى االنترنت أطلق                  1998  /1 / 1وفي    م استطاعت الحرآة ان تعلن عن ميالد اول شبكة احوازیة اعالمية عل
ا اسم   اون مع مفوضية  )  شبكة االحواز لالنترنت  ( عليه ة واالعالم بالتع ود مفوضية الثقاف رة جه وهي ثم

ا طوال عام                    د عمال مع وطني االحوازي ق ل المستلزمات   م في اعداد آ       1997الخارجية في حرآة التحریر ال
واب                     ى اب ى أصبحت عل الفنيه واالعالمية والكوادر واقامة التجارب من أجل اصدار شبكة االحواز لالنترنت الت

دأت     األحوازي ،    صوت الحق   علينا ب  تطلععامها الخامس فاذا باذاعة االحواز المحتلة          ا االول   والتي ب في  بثه
 .م  2002  /11  /15
 

اد وسياستها         ریر الوطني األحوازي     التححرآة  وهكذا آانت حصيلة     ا الج ا بعمله ة   اعالمي  في   الواضحة الوطني
ا اضاف    ،بأرقى االساليب الحضاریة      تناول القضية األحوازیة وشرحها للعالم       زا ومكسبا    رصيدا    ت مم ى  ممي  ال

،  ي االحوازي  حرآة التحریر الوطن   من قيادة ایمانيا ثابتة   وطنيا نضاليا   اسهاما  یعد  ذلك  ، آل   لثورة االحوازیة   ا
او رورة  ایمان ا بض ل  منه وطني العم دؤوب  ال ادق ال عب    الص واز االرض والش ة لألح ص الني ورة المخل والث

 . والتاریخ والضمير
 

 .. ونایها االحوازی
 

ا   ان هذه القفزات االعالمية لم تتحقق بالتمني         ر الطبيعي في ظل      آلوالرآون الى اليأس والقبول ب ع غي مر الواق
اه قضایا االمة              عقدة الترآيبة ارآانها ،     مسياسية  معادلة   ة تج ة العربي ضعف الموقف االحوازي وتخاذل االنظم

رى         بة االخ ة المغتص زاء العربي واز واالج طين واالح ا فلس يریة ومنه وق   ، المص الم بحق تهانة دول الع واس
ي تمارسه     ر مصيرها من االستعمار ، وظروف واجراءات التعسف الت ا في تقری ا سلطات الشعوب في حقه

داخل                 االحتالل الفارسي في االحواز ودور مخابراتها في تفتيت عرى الوحدة الوطنية األحوازیة في الخارج وال
واء   د س ى ح ا بف، عل وازیين   وانم وانكم االح ل اخ ة عم ل جدی ية   ع روعية القض ا بمش ا مطلق ؤمنيين ایمان الم

ة في استعادة الحق العربي                ة التاریخي الي      ،  األحوازي المغتصب     االحوازیة وصحة المطالب ذین سهروا اللي ال
ى یظهروا لسان حال الشعب االحوازي                      الرغم من    ونشطوا في ساعات مضاعفة تقل فيها الراحة والنوم حت ب

وطن    ، اال    اليومية تجاه عوائلهم واسرهم      ؤولياتهممس دین       انهم لم یبخسوا حق ال وم ال ى ی اد ال م في جه  ، وه
ر الشبكة    ، وآ من اجل األحواز ومستقبلها      ة تحری دل   ، ان الترآيز على مفوضية الثقافة واالعالم  وهيئ ذا ی وه

ى دة  عل نهج صحة العقي ى المصالح  والم ة عل واز العام ة لمصلحة االح رجيح الحرآ بكة وت دها الش ي تعتم الت
ة                     ،  الشخصية   ع المسارات  السياسية واالعالمي ى جمي ة عل ة القضية االحوازی  التي آانت سببا في تأخير عجل

 .والتنظيمية والنضالية االخرى في السابق 
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الح ،             ل المص وق آ واز ف لحة االح دأ مص ا مب وازي بترجيحه وطني االح ر ال ة التحری ا حرآ ي تجاوزته والت
ال القادم  ازل عن حق االجي دأ ال تن دت مب ل  ةواعتم ي ني وازي ف ة للشعب االح يرة الوطني تكمال المس ي اس  ف

آصمام أمان للحفاظ على مبدأ مصلحة االحواز   ومياهه وثروته الضخمه ،  على أرضهاستقالله واقامة سيادته 
 .العليا 

ات                اك ایجابي ائج  السياسية والنضالية االخرى فهن رة ،      أما النت دة وآثي الظروف        عدی أثر ب ا سلبيات تت ویقابله
ا    وهذه. االقليمية والدولية وانعكاساتها على القضية االحوازیة التي تتأثر بها مدا وجزرا      ة تمر به  حالة طبيعي

 . ، ونحن بطبيعة الحال جزء من هذا العالم أي عالقة سياسية 
 

 ..یا أحرار األحواز 
  ..یا شرآاؤنا االبطال في الثورة االحوازیة وتنظيماتها وفصائلها المجاهدة 

 
ة  تقدم عجلة الثورة حلقة بالرغم من آل ما تقدم ، ایجابيا أو سلبيا یصب في             ام  نحو ا االحوازی ع  الم  نحو التطل

ى  تالل الفارسي العنصري  ال ن رجس االح واز م ر األح واز   تحری ل االح وازي داخ ى الشعب االح ، اال ان عل
ه أن ، المحتلة واجب النهوض الوطني لممارسة دوره النضالي تجاه قضيته وحقوقه ومطالبه ومصالحه       وعلي

ن انتف  ا وسياسات  نية القصب االستيطا  اضته ضد مصادرة االراضي ومشاریع      یعل ة   وغيره ر والمطالب  التهجي
ا         ة له ة عربي باالفراج عن المساجين السياسيين االحوازیين والسعي الى المطالبة باالنصاف الدستوري آقومي

ریس واستعادة االسماء              حقوقها السليبة وتراثها المصادر ومعالمها المهدمة        ى وقف سياسات التف والعمل عل
ذ   ى ه ة ال ة والوثائقي ي المغتصب  التاریخي زء العرب ى  ،ا الج ل عل اف والعم ات   ایق ك السياس تعماریة تل االس

وفينية ى الالش وق  العنصریة ، وعل درك أن الحق وازي أن ی التمني أو شعب االح أتي ب ب ال ت ة والمطال الوطني
 . ألن اهللا ال یغير بحال قوم حتى یغيروا ما بأنفسهم ، انتظار الفرج 

 
 "لكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى اهللا عم"  

 
اح والن       ا                 ضال   وان علينا واجب الجهاد والكف ان نوعه ات اي آ ذ الخالف د صفوفنا فصائال ومنظمات ونب وتوحي

وطني وتحمل       رة العمل ال والعمل على فتح باب الحوار الوطني من اجل تنسيق المواقف السياسية وتوسيع دائ
تجداتها      روف ومس ذه الظ ي ه اوي ف ؤولية بالتس روع      ، المس و مش ا ه ل م تنجاد بك اليا واالس ب ، نض وطل

االستعمار والتي تناضل ضد نير المناصرة من االشقاء ومن الدول المؤمنة بعدالة قضایا الشعوب الواقعه تحت   
ك       السياسات ا  ة ذل ة      ستعباد واالفقار التي تمارسه دآتاتوری ل مظاهره وأشكاله االرهابي ة  االستعمار بك والقمعي
 .التعسفية 

 
 ا شعب االحواز ی

 مناضلي الثورة األحوازیة ویا
 ..ویا جماهيرنا العربية المناضلة في االحواز المحتلة وخارجها 
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ا األحواز المغتصب                     ،  حي على الجهاد والكفاح      ه من أجل استعادة وطنن ا أن نتحمل حرا  فانهما حق آتب علين
م الفارسي العنصري    تقبلهم  وحفاظا على وجودهم ومصيرهم ومس   لصيانة آرامة العرب فيه  ابيا   ع الظل  ، ورف

والعصيان  نيةالتحدي واعالن المقاومة الوط   أن یقف الشعب االحوازي موقفا غير       ال یمكن   عنه والذي بلغ حدا     
 .البغيض العنصري االجنبي الفارسي ن ذلك االحتالل لتخلص مبهدف االمدني 

 
وا    فبالعصيان المدني وانتفاضات الرفض هي بدایة لالنتصار وآ       بطش الفارسي ، واعلم سر حالة الخوف من ال

 .في وطننا أن بدون التضحية والفداء ال یمكننا أن نعيش أحرارا 
 
 

 دعوة الى الوحدة الوطنية
 
 

ا النضالية                    .. في الختام    وطني األحوازي تحياته ر ال ة التحری ادة حرآ ع قي ان السياسي ترف ذا البي ومن خالل ه
 :التالية ومنها لثورة االحوازیة ومؤسساتها وفصائلها وتنظيماتها واالحوازیة الى امناء وقيادي ا

 

 المجلس الوطني األحوازي •

 الجبهة العربية لتحریر األحواز •

 القوات الشعبية/ حرآة المجاهدین العرب  •

 االتحاد العام لطلبة وشباب األحواز  •

  القوات الشعبية–منظمة الجماهير الثوریة  •

 ألحوازیةحرآة لجنة العشائر العربية ا •

 حرآة االلویة الثوریة •

 المستقلين •

 حزب الوفاق االسالمي •

 )ميعاد ( المنظمة العربية لتحریر األحواز  •

 الشعبية للشعب العربي األحوازيالدیمقراطية الجبهة  •

 حزب التضامن األحوازي •

 األحوازي العربي حزب النهضة  •

  األحوازي العربي للحریة والدیمقراطيةمرآز •

 ربستانيالحزب الوطني الع •

 آل تنظيم احوازي او مرآز او رابطة  •

 آل مناضلي األحواز رجاال ونساءا  •
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ي المشترك من اجل            ة والنضال العرب ورة االحوازی ة الث وطني األحوازي تحي ر ال ة التحری ادة حرآ م من قي لك
ا العنصري           د االحوازي وتنسيق ا     تحریر األحواز من استعمار فارس وطغيانه ى التوحي لمواقف  ، ونناشدآم ال

وطني المشترك لنكون     ورقة عمل وطني تنسق روابطنا وتوز ضمن خطة سياسية تكون      ع علينا مهام العمل ال
ا مفوضية      وض به ة نف دتنا الوطني ق وح ى طری ادقة عل وة ص ذه دع تعمر الفارسي ، وه وة المس د ق وة ض ق

ك   ي تل اء وممثل ال بأمن ر االتص وازي لتباش وطني األح ر ال ة التحری ة لحرآ ائل الخارجي ات والفص التنظيم
 .االحوازیة لذلك الهدف ، هذا ونسأل اهللا التوفيق في توحيد صفوفنا 

 
 حي على الجهاد یا شعب األحواز العربي

 وانه لجهاد وآفاح وثورة حتى النصر والتحریر
 واهللا أآبر والمجد لالمة والعزة للعروبة واالسالم

 
 
 

 قيادة 
 حرآة التحریر الوطني األحوازي

 
 

 از المحتلةاألحو
6 / 12 / 2002                                                                                                                                   


