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   وحرقهاألحواز في اإلیراني العلم وإزالةیدعو الشعب اآلحوازي للعصيان المدني الشامل 
 

 السياسي المكتب المصير یدعو تماشيا مع نضال الشعب اآلحوازي في سبيل الحریة و والنيل  في  تقریر
 من وسيلة الدفاع  عن النفس وبشتى الوسائل المتاحة  لدیه وآذلك العصيان اآلحوازيبما یملكه الشعب 

المدني  الجماهيري  في آل قریة ومدینة  في األحواز المحتلة وحرق وتدمير  آل المؤسسات العسكریة  
 نصب العلم اآلحوازي  وحرقه واألحواز في اإلیراني العلم إزالة وآذلك األسلحةس  ومواقع تكدیاإلیرانية

 بدله على آل مباني المؤسسات الرسمية وغير الرسمية
 اإلیراني المناضلة ویا جماهير شعبنا اآلحوازي الصابر  لقد تعاظم علينا اليوم خطر االستعمار ایا فصائلن

 الخطر المهدد لوجودنا دونما انتفاضة شعبية عارمة ونضال البغيض والعنصري ولن نستطيع درء هذا
 . تخلع عنها رداء القنوط  واالنزواء وتبدأ آفاحها الجبار إنوقد آن االوآن لجماهير شعبنا , شعبي ایجابي

 بإمكانيات والتخلص منه غير العمل الشعبي والنهوض لإلنقاذفمشكلتنا اليوم قد بلغت حد لم یعد معه سبيل 
  نضالي جماهيريوبأسلوبوقواه بشكل منظم الشعب 

هما وسيلة البقاء أجيالنا وسدا للهجمات یة النهما حق وعدل قبل آل شيءألنإننا نطالب االستقالل والحر
العدوانية التي یحاول العدو اإلیراني من خاللها عمليات االبادة الجماعية وقتل اإلنسانية وألن الحریة 

 الق مواهبنا العالية وقوانا المبدعة وهي غایتنا وغایة آل إنسان حر شریفواالستقالل هما وسيلتان إلط
فالبد نعيد النظر في آل .  شيئاأرضه ومن ثروات أمره من كال یملأن شعبنا األحوازي  وبثمان مالیينه 

 ...البد أن یتغير آل شيء, شيء 
 نؤآد اآثر من أي وقت مضى أن هدف نضالنا ومطاليب شعبنا هي الحریة إنناففي هذا الوقت بالذات 

 وحق تقریر مصيره بنفسه
 الشعب األحوازي الصابر فمن حقنا آشعب مضطهد مهان یعاني جميع صنوف التفرقة العنصریة أیها

والحرمان  جانب عمليات التجویع والتشرید والبطش والتنكيل إلى وسائل التمييز العرقي وأنواعان والعدو
  العالم وفي أي دولةأنحاءمن ابسط الحقوق التي یحظى بها المواطنون في شتى 
 الدینية والمذهبية  وال طوائفهطقوس ال و شعورهيمن حقنا آشعب رازح تحت السيطرة النازیة ال تراع

ر منها عبر  قيمة األصيلة التي یعتز بها ویحامي عنها ویدافع عنها من اجل بقائها وإحياء ما اندثمتحتر
 العمليات العنصریة التي تمارسها حكومة طهران في األحواز ضد المواطنين

مستفردة بشعبنا  المتعاقبة إیرانأنه شعب آاد أن ینسى وینعزل تماما آله آما ترید وتخطط له حكومات 
 الحالية في يةاإلسالم وخاصة جمهوریة الدم والدمار  حد فناء وجوده إلى العالم وتفتك به  أنظاربعيدا عن 

 الموت والدمار وقتل الحضارة والمدنية دعاة هم  اإلرهابيين وهي تراعي وتمد وتساند قطعان الهمج إیران
 منها والنوویة المحرمة دوليا وهي الكيماویة األسلحة الفتاآة والتدمير الشامل أنواع وتكدس في آل مكان

 بأسرهاتهدد مستقبل  امن واستقرار المنطقة 
 ممارسة أیضاآشعب یعبر عن معتقداته السياسية والدینية و یطالب بحقوقه الضائعة  ومن حقه من حقنا 

  الالانسانيةوأعمالهم حكمه الجائر  وأساليب  إیرانفضح النظام الدموي في 
 اإلیراني العلم إزالة ندعو جماهير شعبنا مجددا للقيام بانتفاضة شعبية شاملة وعصيان جماهيري و إننا

 األحوازیة وهذا حقا من األراضينصب العلم األحوازي  على آل المباني والمؤسسات في آافة وحرقه و
 .حقوقنا المشروعة في الدفاع عن النفس والنواميس
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