
 
 

  الل ـــــــــ       ال لالحت           للحريـــــــــــــــــــــةنعم 
  

 مــــــــن علـــــــــرة الثمانيــــــــــــــاهــــــــــمظ
  

  تدعو الجبهة الدیمقراطية السلطات اإلیرانية من قبل األحوازحتالل  الثمانين البمناسبة الذآرى
  و منظمات للمشارآة فيأفراد‘  الشرفاء األحوازیينجميع الشعبية للشعب العربي االحوازي 

 تحت , عاصمة بلجيكالبروآسي األوربي في االتحاد برلمان  مقابل تقامسالمظاهرة الوطنية التي 
 حيث ))مظاهرة الثمانين علم ((و تحت تسمية  ))  اإلیرانيال لالحتالل   - لألحواز نعم ((شعار

 تعبيرا لرفض الشعب االحوازي لكل سياسات   تذآيرًا بالذآرى الثمانين و  سيرفع ثمانين علما احوازیًا
  .و ممارسات السلطات اإلیرانية في األحواز

ت االحوازیة  المناضلون في جميع الحرآات و المنظماأیها‘ أبناء األحواز الغيارى في المهجریا 
 لطي أحوازيتمر وطني ن لمؤو مدعوأنكم مدعوون لهذه المظاهرة آما أنكم. السياسية و الثقافية

و )) االحواز(( قاعدة الوطن الواحد  لبدء صفحة نضال وطني علىوصفحة الماضي و الخالفات 
‘ أحوازي فرد أو فصيل أليض النظر من التوجهات السياسية و التكتيكية بغ)) إیران (( العدو الواحد

 اآلراء و األفكار و تسمعون  لآلخرین  و اقتراحاتكم و نقدآم أفكارآم و أرائكم مدعوون لتقولوا أنكم
  . تسمية معينةأوشرط أو لك من اجل االحواز دون قيد اآلخرین و ذو الحلول من 

   : ندعو آل منإنناوبها 
   عام حرآة تحریر الوطني االحوازي أمين –اشميالسيد خزعل اله

   عام الجبهة العربية لتحریر االحواز أمين –محمود بشاري السيد 
   لحزب النهضة االحوازي يساي رئيس المكتب الس–سيد صباح الموسوي ال

   األحواز عام منظمة تحریر أمين–فالح عبد اهللا المنصوري السيد 
  األحوازيیمقراطي أمين عام حزب التضامن الد –عدنان سلمان السيد 
   األحوازيالثقافي  المرآزرئيس  -ویس حعبداهللالسيد 

   الحزب الوطني العربستاني  عامأمين - فراسالسيد أبو
  األحوازيعباس عسكرة  عن التجمع الوطني السيد 

  
 عراء و مثقفين و اب وش في الوطن و المهجر من آَتاألحواز أبناء من آما ندعو آل المهتمين 

قة تمر لتكون هذه المناسبة انطالؤظاهرة و الملمشارآة في الم و ا الحضور القادرین علىنسياسيي
  .االحوازي الوطنيجدیدة للعمل 

   اإلیراني لدحر االحتالل اإلمام  األحوازیين و إلى وسهال بكل الوطنين أهال فـ
***************  
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