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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

علمونهم اهللا يعلمهم وماتنفقوا ت استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوآم واخرين من دونهم ال واعدوا لهم ما
 تظلمون من شئ في سبيل اهللا يوف اليكم وانتم ال

 صدق اهللا العظيم
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 صادر عنهام سياسي بيان 
 حرآة التحرير الوطني األحوازي

  عاما على انطالقتها الوطنية21بمناسبة الذآرى 
 

 

  في األحـواز المحتلةاألبي ایها الشعـب العـربي 

 ربية في األحـواز الثائرةـيرنا العیا جماه

 یا ثوار األحـواز في االرض المحتلة

 ماد مستقبل الوطنـ  یا ع– وازـ االحطالب وشباب یا

 ربةـبالد الغفي المهاجرون ایها المناضلون االحوازیون 

 ربية األحوازیةـیا فصائل الثورة الع

 موازي اینما آنتـحرآة التحریرالوطني االحتنظيم ابناء یا 

 المجيدة ربيةـیا ابناء امتنا الع

 رب وبمصير االمة في الحياة والمصلحة والمصيرـربية المؤمنة بقضایا العـایتها الطليعة الع

 

يا في               ـ عاما ع  21تاب الذآرى   ـونحن نقف على اع    ا اساس ا یشكل رآن ا احوازی لى تأسيس تنظيم

و    ة اال وه ورة األحوازی م الث وا  جس وطني األح ر ال ة التحری اد   زيحرآ ذي ق يم ال ك التنظ  ، ذل

وطني    رار ال ة الق ل حمای ن اج ال م عى مناض ة وس ورة األحوازی ي الث حيحية ف ة التص الحرآ
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واء وفرض الوصایة ع            ة      ـاألحوازي وتصدى لكل سياسات االحت ورة األحوازی ونجحت  ،  لى الث

ذي اآدت ع      اسي  يلسبر النضال ا ـالحرآة بدورها البارز في انشاء المجلس الوطني األحوازي ال

ك      ة في ذل ورة األحوازی ذي آانت الث ر ال اني من  الوقت  المری دخل  تع ـربية  بعض ت ة الع االنظم

ورة                  الشقيقة تقلة في الث ة والشخصيات المس وتكلل هذا النضال وبفضل باقى التنظيمات االحوازی

ك  كلمة االحوازیة   الوبة ، واخيرا وبقوة وحدة      ـالتي آانت في بالغ الصع    قبات  ـمن تجاوز الع   في تل

راقيل ـتجاوز الع   بر الصعاب وی   ـازي المؤمن بقضيته وبعدالتها ان یع      الفترة استطاع الجمع األحو   

يرة االح تمر المس ـمل وازیة ـلتس تقيم الع وطني  ویس رار ال ة ولينتصر الق لتنتصر االرادة الوطني

دما اع تقل عن ام لنا ـاألحوازي المس ة الشعقي ول آلم وطني األحوازي ليق ربي ـالعب ـالمجلس ال

 .وازي ویحدد المسارات والسياسات الوطنية والقومية لألحواز ـاألح

 

 ..المناضلة وازیة ـیا جماهيرنا األح

  ..ربية المجيدةـیا ابناء امتنا الع

 

ارب ـوع ا یق ورة والشع79بر م وطني للث اح ال ا من الكف ا من النضال 21بر ـب وعـ عام  عام

ن ع  ي م وطني ـالسياس ر ال ة التحری ورة استطع   مر حرآ ائل الث اقي فص ع ب وازي م نا ان ـ األح

رض  ام   نف تقل ام وازي المس وطني األح رار ال وار الق رار   دول الج دین وباص واز مؤآ ان األح

ان وتحت اي     ا آ ارجي مهم دخل خ رفض اي ت ة وت ا الوطني رم قراراته د رحب طاء ـغتحت وق

دول ان نشرح قض        لى  ـنا ایضا ع    ـواستطعاالشقاء بهذا االمر     ل       مستوى ال ية األحواز في المحاف

ة ان قضية األحواز قضية ع          ماسية  ووالدبلبر القنوات السياسية    ـالدولية وع  ربية وقضية   ـالمختلف

ا وسلبت        ـربي استع ـب ع ـشع ه  مرت ارضه ونهبت خيراته النفطية وغيره ه      حقوق واهينت آرامت

تقبل االجي         حریته  واستبيحت   تقبل مس اء المس اة وبن ه في الحي ة   امانية وتطلعات ة القادم ال األحوازی

ام       تالتي بات  ذ ع داده من ه واج ال ابائ م ال یختلف عن اجي تقبل مظل ددة آمصير ووجود ومس  مه

ت ـ م ، وسع    1925طرس في عام    ـنصري المتغ ـمر الفارسي الع  ـاحتالل األحواز من قبل المستع    

ذا         ا ه ذلك ليومن ت آ وازي ومازال وطني األح ر ال ة التحری ادة حرآ تها الثابقي ة سياس ي بت والت

ورة    ـعهد امام اهللا والشع    تبرها القيادة   ـتع ادىء       والمناضلين االحوازیين     ب والث ه للمب ان تبقى وفي

بر شتى السبل الحضاریة       ـوتسعى ع ،  ب األحواز   ـ عن حقوق شع   اوامينة على القضية تلوذ دفاع    

وق شع      واالنسانية وبمسؤولية وطنية تامة ومطلقة بعدم التفریط بأي حق          ألحواز وال   ب ا ـ من حق

ك  ي او تنته زام وطن دضـتنقاي الت وطني    اي عه اع ال د لالجم ي عه ي ف ورة ، وه يرة الث  لمس

وال تلطخ یدها بأي جریمة سياسية او  ، األحوازي وتنفذ آل ما هو مقر للجمع المؤمن األحوازي         
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ؤ      ترتب على تتاریخية بحق القضية األحوازیة      ت     االجيال األحوازیة محن ونكبات ت ى مس قبل ثر عل

 .من سيطرة المحتل الفارسي الغاشم والتخلص واز ـيق استقالل األحـالوطن األحوازي او یع

 

 ..األبي  وازـب األحـیا شع

  

ا               ـهذا هو عهد حرآة التحریر الوطني األح       اریخ ، ومتى م ام اهللا والت نا ام وازي نقطعه على انفس

دتمونا ع  وننا وع  ـلى غـوج م ان ترفض ك فلك لـير ذل ال   لينا ان نح وح النض ادر س نا ونغ  انفس

ى لألح      أن نبق منا ب دد قس بة نج ذه المناس رف ، وبه ه المستع  ـوالش رعة بوج يوفا مش مر ـواز س

ة وحق   ن انصار الحری رین م واز الصادقة للخي ة األح الم ، الفارسي ، وآلم ي الع ان ف وق االنس

وازیة ـية األح  ب في القض  ـربي او دولي ، وضمير الشع     ـفي آل محفل ع   األحـواز  ب  ـشعورسالة  

ل الشهادة او االنتصار                         ى طریقهم حتى ني ، وسنكون امناء لعهد الشهداء ، وسنبقى سائرون عل

ن اهللا ع    ـالرادة الشع أذن م تأتي ب ي س د للشع     ـب الت ال ب وا ، ف رس ام اب اء الف ان ب ـزوجل ش

ى   وقيمها  تتحقق مشيئة الرحمن في االرض لتنتصر االنسانية        ان  البد  ارادته و تنتصر الوحشية  عل

لحتها ،  دحر ارادة الباطل والشر وتنتصر ارادةواس د  الحق وتن ي وال ب د للظالم ان ینجل ، والب

نهض بوجه المستع    ـب األح ـن لشع آيد ان ینكسر ، وـللقللنور ان یبزغ وال بد       مر ـواز االبي ان ی

  .ـصبتـزع حقه المغـتـوینالفارسي 

 

 ..وخارجها واز المحتلة ـفي األحالعـربية یا جماهيرنا 

 

رس ، وع ـوع، ليكم ان تنهضوا ـع ين الف اد ضد المحتل الي ـليكم اعالن الجه ذلوا الغ ليكم ان تب

ارك النضال           ـوع ،  والنفيس   م في سوح الشرف ومع دروا ارواحك ليكم ان ترخصوا االنفس وته

ردوه مر الفارسي في ارضكم وطا   ـوا المستعـتقارعتستبسلوا و ليكم ان   ـ، وع ونيل آرامة الشهادة    

انحة    ة س دتم الفرص ا وج ه  ، حيثم وا علي ه وانقض ز امن روا مراآ واو،  ، ودم تقالت ـ المعحطم

جون  ات والس ال والزنزان رانا االبط رروا اس ابراتهم ، لتح ز مخ ي مراآ ار ف رموا الن ، واض

ة      ـب في نفوس الجواسيس والع     ـوادخلوا الرع  ة المرتزق ي     ووحارب ،  مالء الخون هم بالدرجة االول

ا  ـدو وسالحه االول ع ـ اصابع ومخالب الع  حيث انهم  وا مع  ـیتجسسوا ع  لى رقابن لوماتنا ـلينا وینقل

اریخي        للعدو ليضربنا قبل ان نضربه ليدمر ثورتنا ونضالنا          واسرارنا   ـطل ساعة الحسم الت ، ليع

 ثاـث ـتـليكم اج ـوع،   خالیا الثورة    ـواسيس فأنهم سرطان في   مالء والج ـونة الع ـليكم قتال الخ  ـلذا ع 

ة      ـيم الثورة ویشفى الجسم ویتعافى ليقوى ع      ـقـ لتست هذا السرطان  ليكم ـ وع  ،  لى الصمود والمقاوم
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د اال وتسلحونه                 دخروا جه رتهم ، فال ت الهم بسالحهم وذخي ود االحتالل وقت بجمع السالح من جن

ا اال وترعلصالحكم  وا یوم ود المستعـ، وال تترآ زوا ارآانـبوا جن ،  هازالموه مر الفارسي لته

دبوا الخوف في نفوسهم لتجع   ـموا ع ـوتع  وم    لوهم ـيونهم وت د ی ا بع ة ، ویوم ة متهاوی ة خاوی جبه

ي ضع دو الفارس تجدون الع رار الشعـس ام ارادة وق ليه ـب العـيف ام وازي ومناض ربي األح

وقكم ،     ـ ، ویوما بع   ربية األحـوازیة ـالثورة الع و د یوم سوف نجد الفرس یرضخون لمطالبكم وحق

تجبر ر وس الم الح م ت  انون دول الع رتكم    ه ل نص ن اج دخل م وقكم    وبالت تعادة حق ل اس ن اج م

كم المنه ال ادرة وارض لوب مص نكم المس تعاد  ـ ، واعـوبة ووط ان ال تس وق واالوط لموا ان الحق

داء      اد       ،  بدون تضحية وف ال وجه دون قت ارك الشرف والنضال           ،  وب دون خوض مع دون  ،  وب وب

ة        تيتم االطفال   تقدیم الشهداء وترمل النساء و     ، ، ولنا اسوة حسنة بأهلنا العرب في فلسطين المحتل

ة     لينا  ـوع ع شرائحه االجتماع        ـآشع بالوحدة الوطني ره وصغ   ية  ـب متكامل وبجمي سيده  ، يره  ـآبي

ه وفالحه   ، اطفاله وشبابه ، نساءه ورجاله   ،  وعاميه   ره ،    طبيب ه وغي ره ،  ـغ ، رجل دین نيه وفقي

وم وفي          ـنقاتل المستع متحدة    نقف جبهة واحدة   ان لينا جميعا آأحوازیين  ـع مر آما یقاتلنا في آل ی

ي  ة وف ل دقيق ل آ ة  آ ة ومدین ل قری ي آ واز وف ـربية ارض األح اهر  ع واز الط راب األح ن ت م

 . يض ـنصري البغـمر الفارسي العـالمدنس بوطأة المستع

 

 ..ایتها التنظيمات واالحزاب األحوازیة 

 

وطني األحوازي    ـلقدت مؤخرا في احدى الدول   ـعـق عـدیدةد اجتماعات   ـبع ر ال يادة حرآة التحری

ا الساحة األح           ـتدارست قيادة الحرآة االوضاع األح      وازیة ـوازیة واخر المستجدات التي تمر به

ة          ة والدولي ـنة   في ظل الظروف االقليمي المسؤولية  لينا  ـتمت ع  ـطيات وح  ـ، استوجبت المع    الراه

ود األح          رفع  ان ت وقررت القيادة    د وتنسيق الجه ة لتوحي ادرة هي        ـمبادرة وطني ذه المب وازیة ، وه

ة   ادة الحرآ ا قي ي تبنته ادرة الت تكماال للمب ائج   م 2002 / 12 / 6ي ـفاس ق النت م تحق ي ل ، والت

ة في رغ                      ة بعض االطراف األحوازی وب بسبب عدم جدی بتها ـالمرجوة ولم تبلغ المستوى المطل

رة بهدف اجراء           وار السياسي    اجتماعات الح  في بالمشارآة ك الفت ـقده في تل ات  المزمع ع  الترتيب

ائج               ـووضع السياسات المشترآة لخلق ع      مل وطني مشترك یرتقى بمصلحة األحواز ویحرز نت

 . ایجابية تخدم القضية 

 

ن  و ا نح ددا لن ـنعه ا  مج ى اخوانن ا ال ة    ورفاقن زاب األحوازی ائل واالح ات والفص ي التنظيم ف

رى  ادرةاألخ دة  بمب ة جدی دفها    وطني ي ه الم الت يق   واضحة المع ة وتنس ة األحوازی د الكلم توحي



  عاما على تأسيس حرآة التحریر الوطني األحـوازي21بيان الذآرى 

www.Al-Ahwaz.com 

6

ة          : شعارها   لى قاعدة   ـمل ع ـوالعالمواقف   ال تقدم حقيقي ملموس بدون وحدة وطنية اساسها حمای

ورة    ى مكاسب الث ة عل وطن والقضية والمحافظ وق الشع مصالح ال زام بحق ه ـوااللت ب وتطلعات

ا األحواز  تقبل اجيالن ة  ومس ة القادم ب       ی وازي یجل ي اح رك سياس و تح دة نح الق بالوح واالنط

 .المناصرة لقضية األحـواز 

 

 :اليكم نص المبادرة 

 

 

  مبادرة

 حرآة التحریر الوطني األحوازي 
 وحدة الكلمة األحوازیة من اجل تنسيق المواقف والسياسات: شعار المبادرة 

******** 

ربية األحوازیة ، حرآة ـ فصائل الثورة العىوازي أحدـحرآة التحریر الوطني األحقيادة نحن 

أحوازیة تناضل من اجل تحریر األحواز من االحتالل الفارسي ، وهي حرآة وطنية قومية 

تمارس النضال السياسي من اجل تسویة القضية األحوازیة لصالح الحقوق التاریخية الوطنية 

لى ارضه وقيام آيانه السياسي ـه عربي األحوازي واستعادة سيادتـوالقومية للشعـب الع

ودة األحواز الى تراب ـربي وعـالحضاري الدیمقراطي المتعاون مع دول االشقاء في الوطن الع

ربية ، تناضل الحرآة من اجل ان ـب األحواز الى امته العـ شعانظماموالكبير ، ربي ـالوطن الع

، ية الدولية وقراراتها ـعدة الشرـلى قاعـل العالم عیكون األحواز متعاونا حضاریا انسانية مع دو

مل على توحيد ـ وتعالعالم األسالميلى العالقات االسالمية مع جميع الدول ـآما انها تحرص ع

 .وبها نحو الخير والسالم ـجهود االمة من اجل نصرة قضایاها وتطلعات شع

 

ریا لنجاح الثورة  اساسيا وضرووازیة مطلباـر الوحدة الوطنية األحتبـوان الحرآة اذ تع

وال ، فال تقدم بدون وحدة وانجاز النصر لى ارض الواقع ـب عـاألحوازیة وتحقيق ارادة الشع

لكفاح ، وقناعة قيادة الحرآة ان بالوحدة الوطنية یمكننا انجاز اانتصار بدون توحيد آلمتنا

دو ـدولية مما یدفع العطياتها المحلية واالقليمية والـمستوى القضية ومعالوطني واالرتقاء به الى 

والخضوع الى ارادته ربي األحوازي ـب العـبات وتطلعات الشعـالفارسي الى االنصياع الى رغ
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في االستقالل الوطني الذي یكون حلما بدون الوحدة الوطنية وسرابا بدون وضع االیدي متشابكة 

 .مر الفارسي ـستعى ستكون سر قوتنا التي تقهر المتالالوطنية  بوحدتنا ةوحقيقة ملموس، 

 

 :لى ما تقدم اليكم أهم نقاط المبادرة ـبناء ع

 

 .وازیة ـتأسيس تحالف وطني ، یجمع جميع فصائل الثورة األح .1

التحالف الوطني األحوازي او التحالف الوطني لفصائل الثورة : اسم التحالف  .2

 .وازیة ـاألح

ة ، واتخاذ القرارات وازیـوالتنظيمات األحتنسيق مواقف الفصائل : مهمة التحالف  .3

  .للتحالفاقرار السياسة العامة والوطنية ، 

، مكونة من ممثل او مشترآة جماعـية هو قيادة تنفيذیة احوازیة : الغرض من التحالف  .4

، وترشحه رسميا ليمثلها في قيادة التحالف ينه قيادته ـ تعتنظيممندوب واحد یمثل آل 

 .وازي ـلتحالف الوطني األحرف هذه القيادة باللجنة التنفيذیة لـتع

 اشهر ، 6ضاء اللجنة التنفيذیة آل ـامانة التحالف الوطني دوریة تنتقل رئاستها بين اع .5

 .وازیة ـية متناوبة رئاستها بين ممثلي فصائل الثورة األحـاي تكون قيادة جماع

یة الفصائل األحوازواستقاللية مل وسياسة ـاألحوازي ال یلغي دور وعالتحالف الوطني  .6

 .المنضویة تحت رایته 

ب باالنتظام له في الوقت ـباب االنظمام الى التحالف مفتوح للفصائل التي ال ترغ .7

 .ن ـالراه

 .مل التحالف ـوضع نظام اساسي والئحة داخلية تنظم سير ع .8

ضاء اللجنة التنفيذیة ضمن جلسة ـبموافقة جميع اع المطلقباالجماع القرارات تتخذ  .9

ليها ، وتتحمل اللجنة التنفيذیة ـد توفر االجماع عـ بعمين العام ها االتمدـرسمية ویع

 .نتائجها 
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 اشهر مرة واحدة في الظروف االعتيادیة ، 3فيذیة للتحالف آل ـنـقد اللجنة التـتنع .10

ویجوز عقد اجتماع طارىء یخصص لمناقشة الموضوع الطارىء فقط ، یقوم االمين 

 .ع الطارىء قد االجتماـالعام بأجراء الترتيبات لع

هي اجتماعات سریة في مكانها الوطني األحـوازي اجتماعات اللجنة التنفيذیة للتحالف  .11

اجتماعات ، وهي المختلفة وعلى رأسها الجانب االمني وترتيباتها واعضاءها وزمانها 

    .اعالميا ختاميا عنهاتصدر اللجنة التنفيذیة بيانا سياسيا . االجتماع فض سریة قبل وبعد 

بر االمين العام ، ـضاء اللجنة التنفيذیة عـیكون االتصال الرسمي للتشاور بين اع   .12

تقدیم تقاریره ابالغ ممثلي التنظيمات بنتائج االتصاالت بواسطة لى االمين العام ـوع

ورفعها الى االمين العام بصفة رسمية الى اعضاء اللجنة التنفيذیة لدراستها مع قياداتها 

 .ولها واجراء الترتيبات ح

  یكون االمين العام في الدورة التاسيسية برئاسة ممثل حرآة التحریر الوطني  .13

م للدورة ـلن االمين العا یعي صاحب المبادرة واثناء االجتماع التأسيس–األحوازي 

سري لتحدید من سيكون االمين العام للدورة االولى القتراع الملية اـع بدءالتأسيسية 

 .  اشهر 6ولمدة 

 طرح نقاط الخالف في االجتماعات للدورة االولى ، واالستطراق الى مواضيع دمـ  ع .14

 .مل الوطني االیجابي الذي یوحد الصفوف ویدفع االحوازیين الى الكلمة الواحدة ـالع

نسخ منها عـلى اعـضاء القرارات تتوزع ت وتقاریر االجتماعات والتوصيات و  مستندا .15

العام بنسخ منها تكون ملك للتحالف الوطني األحوازي ویحتفظ االمين اللجنة التنفيذیة ، 

، وجميع النسخ التي بحوزة االطراف األحوازیة یسلمها الى االمين العام الذي یخلفه 

، وفي حال تسرب ليها ـير عـهي مستندات سریة ال یجوز نشرها اعالميا او اطالع الغ

لمناقشة االمر وتشكيل لجنة المستندات تعـقد اللجنة التنفيذیة برئاسة االمين العام 



  عاما على تأسيس حرآة التحریر الوطني األحـوازي21بيان الذآرى 

www.Al-Ahwaz.com 

9

، لمحاسبة مرتكب الجرم ، ویحاسب وفق النظام االساسي والالئحة الداخلية للتحالف 

 .وطلب استفسار عاجل من قيادته واتخاذ االجراءات وفق ما یقرره التحالف 

لدول العربية یقوم بزیارة اوازي ـ الوطني األح  تشكيل وفود من اللجنة التنفيذیة للتحالف .16

من اجل تحریك القضية ومطالبتها بمناصرة مطالب شعـب األحـواز الجنبية او

ربي األحوازي حقوقه الوطنية ـب العـاألحوازیة في المحافل الدولية من اجل نيل الشع

 .ية الدولية وقراراتها ـ الشرعاساسلى ـوالقومية التاریخية ع

وطني األحـوازي على جميع هذه المبادرة الوطنية التي تطرحها قيادة حرآة التحریر ال .17

واضحة المعالم ، وعلى قيادات التنظيمات دراستها فصائل وتنظيمات الثورة األحـوازیة 

توآل مهمة استقبال الردود واتخاذ قراراتها بصفة رسمية في حال قبولها او رفضها ، و

ة واالتصاالت والمشاورات حول المبادرة وادارة ترتيباتها عبر رئيس مفوضية الخارجي

مة عبر الوسائل ـر آل سيد نعـلحرآة التحریر الوطني األحـوازي األخ سيد طاه

 .والقنوات المعلومة 

 

 ..وازیة وقواها الوطنية ـایتها الفصائل األح

 

وانا التي اخلصنا نوایانا من اجل جمع آلمة األحوازیين وتوحيد صفوفهم ـاللهم اشهد صدق دع

ب األحوازي من اجل نيل استقالله الوطني ـالشعف جل نصرة القضية األحوازیة واسعامن ا

الستمرار داخل ، ونطالب شعب األحواز باواستعادة حریته المصادرة وآرامته المستباحة 

لى ـ الوطنية ومواجهة العدو الفارسي في مدن وقرى األحواز ، وعاألحواز بمواصلة مقاومته

 ة ومعاملتهم معاملة حسنبسوء رضوا الى المستوطنيين الفرسـثوار األحواز ان ال یتع

الوطنية ضد مقاومة ال الى االنضمام الى ـوتهمتبارهم ضيوفا على ارض األحواز ، ودعـواع

، حيث ان سكر االحتالل الفارسي او الرحيل من ارض األحواز حيث موطنهم االصلي ـعم

ي رب االصليين وقوات االحتالل الفارسـمواجهة بين اهلها العالواز هي ارض ـاألح

 .االستعـماریة 
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 ..واالسالمية ربية ـایها االشقاء في االمة الع

 ..دوال ومنظمات وهيئات دولية .. یا احرار العالم 

 

 مالیين نسمة 8داده ـربي تعـب عـن شعـبالنيابة عهذا البيان آخطاب سياسي لألحـواز اننا نرفع 

مار وظلم الحكومات ـ من استع من اجل استعادة وطنه والتحرر م1925یناضل منذ عام 

القهر واالستبداد آل مظاهر نصري وـالفارسية المتعاقبة التي تمارس آل اشكال التمييز الع

في ابادة بكل دیكتاتوریة مستبدة المجحفة والقمعـية االرهابية وسفية ـوممارسة االجراءات التع

آلما  األحواز ليق رقاب احرار ومناضليـاالنسان األحوازي في وطنه ، ونصب المشانق وتع

  ما یقارببنا یوميا ومنذـطالبوا بحقوقهم الوطنية ، انطالقا من تلك الویالت التي یتجرعها شع

نا العادل ال نضالفي اننا ) ایران ( كام فارس حالذین نناشدهم بما فيهم ، وليعلم  عاما خلت 79

االخرى اآللهية الشرائع وال نفترق عـن روح األسالم وال نخالف تعاليم الدین االسالمي الحنيف 

وال یقبل باالغتصاب والقهر الن األسالم ال یقر الهوان وال یرضى بالظلم وال یقبل باالستعباد 

لذا نطالب الدول ، والسلب ویدعـو الى الثورة ضد الطغات والظلمة والتحرر من االستعـمار 

طالبهم جميعا  االسالمية نروابط العقيدةالعربية الشقيقة والدول االسالمية التى تربطنا بها 

فهل من ناصر ینصرنا ؟ بالوقوف الى جانب الحق ومساندة المظلوم ورفع الطغيان من العباد ، 

  وهل من منصف ینصفنا ؟

 

عاهد االشقاء واحرار العالم بأن شعب األحواز ونحن من وراءه نان شعب األحواز ومن هـنا ف

  ، مصدر استقرار في المنطقةسيكون  األحواز نویعاهد الجميع بأ، سيرد التحية بأحسن منها 

ویسعى الى ، وشریكا في استقرار العالم ،  دوليةقضایا الالما ایجابيا في ـضوا دوليا مساهـوع

، والتخـفـيف من تكاليف دیونها لى رقيها ـمل عـمناصرة الدول الفقيرة في انعاشها اقتصادیا والع

 .العالم آل انحاء ستقرار الدولي في  االثبيتومساندة دول العالم الحر في ت

 

 ..الختام في و

 

تجدد حرآة التحریر الوطني األحوازي تأیيدها للقضایا العربية والمصيریة وتقف الى جانب 

امتنا العربية في السراء والضراء في آل خنادق الشرف والعزة والدفاع عن حياض تراب 

لفلسطيني في نضاله الوطني من اجل الوطن العربي ، وتؤآد الحرآة حق الشعب العربي ا

االستقالل وقيام دولته الوطنية المستقلة واحترام خياراته ونقف الى جانبه في نضاله من اجل 
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في الشقيق استعادة حقوقه الوطنية التاریخية والدینية والسياسية ، آما اننا نتضامن مع العراق 

ضيه واقامة مؤسسات دولته المستقلة استعادة سيادته الوطنية واجالء قوات التحالف من ارا

ليتسنى له من ممارسه دوره السيادي على ارضه بكامل حریته وارادته بعيدا عن الوصایة 

 .االجنبية 

آما اننا نأمن بحل القضایا الدولية بالطرق السلمية وعبر القنوات الدولية على اساس الشرعية 

نعا من حدوث خلل في العالقات الدولية وآبح الدولية بعيدا عن التلویح بأستخدام منطق القوة م

 . جماح لغة الحروب 

 

 اهللا أآبر .. اهللا أآبر 

 ربيةـعاشت األحواز حرة ع

 عاشت فلسطين حرة ابية

 ربية المجيدةـعاشت االمة الع

 ربيةـالمجد والخلود لشهداء األحواز وامتنا الع

 ربيـدو الفارسي واعداء وطننا العـالخزي والعار للع

 

 ه لجهاد حتى النصر والتحریروان

 واهللا أآبر والمجد لالمة والعزة للعروبة واالسالم

 

 قيادة                                             
 وازيـرير الوطني األحـحرآة التح

    2003 / 12 / 6 األحـواز المحتلة 
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