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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  َوَما النَّْصُر ِإال ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيم
  صدق اهللا العلي العظيم

  10 سورة األنفال اآلية
  

  
  بيان الذآرى 

 عاما على انطالقة حرآة التحرير الوطني 25
  األحوازي

  
  وازي الثائرـايها الشعب العربي األح

  وازيةـلدرب في الفصائل الثورة األحايها االشقاء رفاق ا
  واز في آل مكانـيا أحرار األح

  يا ابناء امتنا العربية المجيدة
  ايها االصدقاء والحلفاء

  
ورة             1982 / 12 / 6في مثل هذا اليوم في        ، انطلقت حرآة التحرير الوطني األحوازي من رحم الث

ة      فترةفي  األحوازية بمخاض عسير آانت تشهده الساحة األحوازية         ة التي    – الحرب العراقي  االيراني
اهرة    واز الط راب األح ى ت ا عل دور رحاه ت ت ذهآان سليبة ه ة ال ي  االرض العربي هدت الت ارك ش مع

آانت ايران تتطلع من خاللها مد نفوذها على المشرق العربي اال ان   اذ ؛ طاحنة بين العرب والفرس  
ا م   ين الباسل  واألحوازي ين العراقي الجيشتصدي   ا ضد ال     وقف ى       توسع   ع الفارسي وانتصر العرب عل

راقيين ،       وازيين والع دماء االح راق ب واز والع ت ارض األح رس وتزآ تثمار   الف روريا اس ان ض وآ
ال زاجروس          1988االنتصارات التي حصلت عام      ر سي    حيث   ودحر الفرس خلف جب صب ان التحري

ر      لصالح األمة العربية وأم    ة   اق  نا واستقرار لدول الخليج العربي والع وم    والمنطق سنين    ، والي د ال وبع
ي   ان ف ن آ م م ذه يعل رب خضم ه وازيين ،  الح داءات االح رةصحة ن أن النظ يف ة  الفارس ة العدواني

ة حوض       راق ومنطق ى الع دوان عل ع والع الق للتوس دة انط واز قاع ن األح ذ م ت تتخ عية آان التوس
ذا القطر           ها وان عمالئ  ايرانفيه   تعشعشاليوم   الخليج العربي ، فهذا العراق     دمرون ه  هم االن من ي

اب                  ل المشانق في رق شعب العراقي   العربي ، وهؤالء العمالء هم من وضعوا حب اء ال دم   ابن ، وان ال
  .ها الذين يشكلون الطابور الخامس والمرتزقة زف وراءه ايران ومخابراتها وعمالئالعراقي الذي ين

  
ة اجتماعات      األحوازي  عاما على انطالقة حرآة التحرير الوطني  25بمناسبة   ادة المرآزي دت القي عق

ارير مفوضياتها التي يرأسها اعضاء                2007 / 12 / 8 لغاية   6من الفترة   لها   ادة تق تدارست القي
ا                      ا العلني ومنه شأنها منه رارات ب ة ق ادة المرآزي القيادة المرآزية طيلة السنة الماضية واتخذت القي

  :لى النحو التالي سري ، ومن أهم القرارات العلنية وهي ع
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ي       .1 سؤولياتها ف لة م وار بمواص وازي والث شعب األح ام اهللا وال د ام ة العه ادة المرآزي دد القي تج
اه    ذا االتج ي ه ا ف ل طاقاته ستثمر آ ا سوف ت تقاللها وانه واز واس ر األح ل تحري ن اج اح م الكف

 .الوطني 
 
ين       .2 ة العلم ادرة مزاوج وازي مب وطني األح ر ال ة التحري ت حرآ دما طرح ت  عن وازيين آان  االح

ا نس      الساحة األحوازية تعيش مرحلة      ر اال ان          تقارب وتفاهم وتنسيق والتي آن ل الخي ا آ شر به تب
ذه العاصفة ان     جاءت عاصفة صفراء عكرت االجواء بين التنظيمات االحوازية وامتدت سموم ه

ذه   حصلت بعض االنشقاقات    ى ه المشكلة  في جسم التنظيم الواحد وتعرض تنظيمين احوازيين ال
ة         ادة المرآزي ة   مما حد بالقي اهم االحوازي               للحرآ ى روح التف دخل من منطلق الحرص عل  ان تت

صالحه      صب م فة ت ذه العاص ت ه ا آان ين ولم ى المغرض ة عل ت الفرص دو  اوتفوي ة الع ي خان  ف
ع                  دخل الجمي اء االحواز ان يت رين من ابن واء االمر   بهدف  االيراني آان علينا لزاما مع الخي احت

ة     آل محاوالت التوسط   لصالح القضية االحوازية اال ان فشلت   هوحسم ادة الحرآ ي قي ، فحتم عل
ا ان تأجل   م احوازي موحد   مؤقت ين االحوازيين بعل ادرة مزواجة العلم ان شرح مب في طرح بي

 . األحوازية –وقت آخر يتسم بصفاء العالقات االحوازية 
 
شعبية                   .3 ا في استخدام المقاومة ال ى حقه ضد االحتالل    تؤآد حرآة التحرير الوطني األحوازي عل

سها ضد االحتالل                     االيراني   ا عن نف شعوب استخدامها دفاع ز لل وفقا للقوانيين الدولية التي تجي
 .والقمع واالبادة والتنكيل واالستعمار واالضطهاد والتمييز العنصري والتعسف 

 
شعب األحوازي في مقاومة الوجود                     تعتمد حرآة ال   .4 درات ال ى ق ة عل ا الوطني تحرير في مقاومته

وطني       دوره ال ا ل شعب ممارس ون ال ة ليك واز المحتل ي األح ران ف تعماري الي سؤولياته االس وم
 .في انهاء االستعمار االجنبي من ارضه التاريخية 

 
ة او تلحق ا               .5 ة      تجنب اي اعمال عسكرية قد تشوه سمعة القضية األحوازي الثورة والحرآ لضرر ب

 .او تلصق بهما تهمة األرهاب 
 
ضال    .6 لوبا ، وان ن ضمونا واس اب شكال وم ذها لالره وازي نب وطني األح ر ال ة التحري د حرآ تؤآ

ر آفاحه      األجنبي   الشعب العربي األحوازي هو نضال شعب يرزح تحت نير االستعمار             سعى عب ي
ة     راف الدولي ق االع وطني وف دولي  ال انون ال ة    لنيوالق ه ، وان حرآ تقالل وطن ه واس ل حريت

ادل ضد األحتالل                            ضاله الع شعب األحوازي في ن ى جانب ال ذا التوجه وتقف ال دعم ه التحرير ت
ه     ، االيراني   ى جانب شعبنا األحوازي االعزل وخاصة من الوقوف ال دولي ب وتناشد المجتمع ال

 .  الدول العربية الشقيقة 
 
سياس         .7 ات مع المنظمات ال ل المقاومة               تطوير العالق ى اساس تفعي ر الفارسية عل ات غي ية للقومي

شترك       ضال الم اس الن ى اس ي وعل تالل االيران عة لالح ية الخاض ر الفارس شعوب غي ة لل الوطني
 .شكل مستقبلها بعد اسقاط النظام االيراني في اختيار واحترام آل قومية 
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ا الخارجي .8 وطني األحوازي في عالقاته ر ال ة التحري ادة حرآ ع تحرص قي ات م ة ان تكون العالق
دا عن اي ضغوط    وبكل ما ينهض بها  والمشترآة  المصالح المتبادلة   اساس  الغير مبنية على     بعي

 .اي دولة في العالم قبل مارس علينا من ت
 
ا                    .9 رة عيونن ى ق مازالت قيادة حرآة التحرير تبذل آل ما بوسعها من اجل عودة فضائية األحواز ال

ا                    الشعب العربي األحوازي لما    شعب العربي األحوازي ولم دير عال من ال  لهذه الفضائية من تق
ة   وازي داخل االرض المحتل ل األح وير العم ة وتط ضية األحوازي ى الق ابي عل أثير ايج ا من ت له

ه   ودورها في دفع الشعب األحوازي للمشارآة الشاملة في التصدي للعدو الفارسي             وانهاء احتالل
 .من األحواز 

 
ى ضرورة التصدي                   تدعو حرآة التحرير   . 10 ة عل ع الفصائل األحوازي ذا جمي ا ه  من خالل بيانه

ال ة ال سلطات االيراني وازي   لممارسات ال ي االح عبنا العرب اء ش ي تمارسها بحق ابن سانية الت ان
رورة مخاط    ى ض وية عل ل س ي والعم و   االب ة بحق ة المعني ات الدولي ة الهيئ م  ب سان واالم ق االن

رار يرضي      لألجل آشف هذه الممارسات ا    المتحدة والدول العالم اجمع من ا       انسانية والخروج بق
ة        دمائهم  نا التي سالت    طموحات دماء شباب   في نهر آارون على ان يتفضل احد الفصائل األحوازي

 . مشكورا بتبني دعوة اجتماع موحد لجميع الفصائل على مستوى االمانة العامة لهذا الغرض 
  

  
  األستقاللالتحرير ووانها ثورة حتى 

 واألحـواز النا وما نطيها
  
  

  واهللا أآبر 
  ونصر من اهللا وفتح قريب

 وازيـقيادة حرآة التحرير الوطني األح
  

  تلةـواز المحـاألح
   2007 / 12 / 10في 

  


