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 الرحيمبسم اهللا الرحمن 
 ) قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل آان زهوقا                 (  

  
 یـا أبنـاء شعبنا العـربي االحوازي 

 دة ـربية المجيـا العـر امتنـاجماهيـی
 .ویا احـرار العالم

 
ى التحرر والخالص من                   االغتصاب  في ضل تزاید قناعات شعـبنا وأصراره المتوا صل عل

وطني        ه ال ومي وحس ه الق امي وعي ة لتن ي نتيج لبة    , الفارس دة الص ى العقي افة ال باالض
ع ب  ذي یتمت ان الراسخ ال لمه واالیم ن ناض اتقهم    أون م ى ع ذوا عل ذین اخ عبنا ال اء ش بن

ى   يمن عل ذي یه ة الغاصب الفارسي ال درات مقارع ه  مق ع حقوق ن جمي ه م عبنا ویحرم ش
ـد  , سياسة التميز واالضطهاد العنصري       س ضده أبشع صور   القومية واالنسانية ویمار   فـق

اء   واعين من ابن ـدد من هؤالء المخلصين ال ين عـ ـثفة ب جرت إجتماعات ومشاورات مك
فيما او س حيث تـدار , شعبنا ممن لهم فعاليات نضالية مشهودة في ساحة النضال االحوازي           

دده      ,  شعبنا بينهم المراحــل الماضية والحالية من مسيرة نضال            وتشخيص العوائق المتع
 .  هذه المسيرة الطویلة في مراحلها الماضية واآلنية  تالتي واجه

ة           ـالمية واالقليمي ـى التطورات السياسية الع   آمـا تطرقـت االجتماعــات والمشاورا ت الـــ
ـة  تقبالً   آودراسـ ـوازیة مس ـضية االحــ ى القـ ة عل ا المتوقع ؤال  , ثاره ع ه ث اقتن ء حي

دون  بضرور لوا   ةالمجاه د توص الية وق ـف النض ية وتعزیزالمواق ـة السياس د الرؤیـ  توحي
حزب  ( بحمداهللا ومنته الى توحيد صفهم ضمن آيــــان عقائــدي سياسي اطلــق عليه اسم             

ات       )النهضة العربي االحوازي   ى جمع اآبرعدد ممكن من الطاق  یهــدف بالدرجة االولى ال
ة ة  العربي ي االحوازی ة ف ومي االنساني المتنامي وعي الق ة ال ز حال المخلصة من اجل تعزی

ادة           ل اع ن اج ي م اب الفارس لطات االغتص د س اح ض عيد الكف وازي و تص ع االح المجتم
 .بما فيها حقه في سيادته على نفسه   لشعبناالحقوق القومية المغتصبة

 
 .ون الغيارىــوازیــها االحـــ                  ای

 .          یــــاأبــــنـــاء شـــعـــبـــنا العــــربـــــــي         
فاننا نؤآد على ان المكتب السياسي        , ونحن اذ نعلن عن قيام هذا التنظيم العروبي الثوري          

وف  ذي س ي االول ال ؤتمر التأسيس د الم ين عق يم لح ادة التنظ ولى قي وف یت ت س المؤق
 .  للحزب یقرالنظام الداخلي وانتخاب قيادة دائمة

ا یوضح                    ا الحق ه سوف یصدر بيان آمـا نعـلن البنـاء شـعبـنا ولجمـيـع المهتمين بقضيتنا ان
 .فيه برنـامج واهداف الحزب انشااهللا 
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