
بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 
 

 
 

 
 

ايها الشعـب العـربي األحوازي االصيل 
ايها الشعـب العـربي من المحيط الهادر الى الخليج العـربي الثائر 

يا دعاة االنسانية والديمقراطية والعـدالة في العالم ، منظـمات وهـيئات دولية واقليمية  
ايها االحرار في العالم 
يا اصحاب القلم الحر 

ايتها الطليعـة العـربية في آل بقاع العالم 
 

ــالل ايـران  تمر عـلينا في مثل هذا اليوم أي في ٢٠ ابريل / نيسان ١٩٢٥ الذآرى السنوية ٧٦ عاما عـلى احت
ـــتصب ، فـي مثـل هــذا اليـوم تعــرض مشـرق المشـرق العــربي وقلعـة  ( الفرس ) لقطر األحواز العـربي المغ
العـرب في شرق الوطن العـربي وشهادة التاريخ عــلى عــروبة الخليـج العــربي وشـط العــرب تعــرض هــذا 
ــي غـادر  الجناح الشرقي لالمة العـربية األحوازالى اعـتداء حاقـد وغـزو عـنصري هـمجي سافر واحتالل فارس
ـــي  بالتحـالف مـع االستعــمار البريطـاني ، ذلـك االستعــمار الـذي تحـالف تحالفـا بكـل مظـاهره االستعــمارية ف
ــوق العــرب الشرعــية المتمثـل باالعــتداء عــلى سـيادة االمـة العــربية واقــتطاع قطــر  اغـتصاب حق من حق
األحـواز من جسم الوطن العـربي مــن خـالل احتاللـهم لالحـواز واسـقاط الحكـم العــربي الشـرعي فيـها غــدرا 
وخيانة ، غـدرا فارسيا لجارته المسلمة األحواز وخيانة بريطانية لتعهداتها ومواثيقـها ومعاهداتـها لألحـواز ، 
واحتـالال واستعــمارا عسـكريا فارسـيا بريطانيـا شـكال جــريمة مـن جــرائم االستعــمار البريطـاني فـي القــرن 
العـشرين بحق شعـب من شعـوب العالم يتطلـع الـى الحــرية واالســتقالل وحمايـة المصـير ، وبـهذه الجريمـة 

النكراء الخسيسة التي تعـد الجريمة االستعـمارية البريطانية الفارسية االولى بحق االمة العـربية . 
 

ـــب األحـواز العــربي  منذ عام ١٩٢٥ لغاية يومنا هـذا أي طيلة ٧٦ عاما ( اي ثالثة ارباع القرن ) خـلت وشع
ــن االرهـاب والتعــذيب والتنكيـل واالضطـهاد والتفريـس ومحاربـة  يتعـرض الى شتى انواع التعـسف والوان م
االنسان العـربي االحوازي في مقوماته االساسية آشعـب له خصائصه و اعـرافه آأي شعـب من شعـوب العالم 
ـــربية وفـي لباسـه العــربي وفـي عاداتـه وتقـاليده ومراسـيمه ، يحاربـه االحتـالل  ، تحاربه ايران في لغـته الع
الفارسي في ارضه بمصادرتها ، ومضايقته لالنسان العـربي في مصادر رزقه واالستيالء عـلى ارضه واقامـة 
مشاريع االستيطان واالحتالل في ربوع االراضي المصادرة من اصحابها الفالحين ، ومحاربتنا نفسيا من خالل 
اهانـة االنسـان العــربي وتحقـيره والتعـالي عــليه ، ومحاربنتـا سياسـيا مـن خـــالل اطــالق العـــنان الجهـــزة 
المخـابرات االيرانيـة المسعــورة بمطـاردة االنسـان العــربي الـذي يطـالب سياسـيا بحــقوق الشعــــب العـــربي 
االحـوازي وقمعه وارهاب شعـبنا تعـسفا وتنكيله بشتى الوان العـذاب واالضطهاد لالنســان العــربي االحـوازي 
بهدف ثنيه عـن االستمرار في المطالبة بحقوق الشعـب الشرعـية ومنها التحرير والعـودة الى االمة العـربية . 

 
وحين جاء نظام ما يسمى بالجـمهورية االسالمية عام ١٩٧٩ رحب به شعـبنا وتأمل خيرا مـن نظـام اسـالمي 
عـلى اساس يعـرف االنصاف وورحه العـدالة وآيانه الحـق وصراطه الخير ، وآان شعـبنا يتأمل ان يقوم هـــذا 

بيان األحبيان األحــواز واز القوميالقومي  
حول ذآرى حول ذآرى ٧٦٧٦ عاما عاما ع عــلى احتالل األحلى احتالل األحــواز من قواز من قــبل العـدو الفارسي ( بل العـدو الفارسي ( ايرانايران ) )  

الصادر عن قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازيالصادر عن قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي  
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النظام الجديد الذي سيعـطي آل ذي حق حقه عـمال بما يقتضيه االسالم ، حيث ان االسالم ال يقبـل االغــتصاب 
ــهم وظلـم الشعــوب والسـيطرة عــليها ظلمـا وعــدوانا ، آمـا ان  واخذ حقوق االخرين واالستيالء عـلى مقدرات

االسالم جاء يخرج الناس من الظلمات الى النور ، ولكن اآتشف شعـبنا وعـــموم الشعــوب المظلومـة الواقعـة  
تحت سلطان الحكومة االيرانية ان هذا النظام عـنصري بكل معـنى الكلمة آالذي سبقه ( النظام الشاهنشــاهي ) 
ــد مـن حياتـه السياسـية  يسير بغـير ارادة االسالم وبغـير ما يهدف االسالم له ، وان هذا النظام في آل يوم جدي
ينكشف انه نظام عـصابة مرتزقة متسترة باالسالم سيطرت عـلى رقاب العـباد ليس في جوهرها ما يـهدف لـه 
االسالم بشىء ، وان هذا النظام اتسم باالعـتداء الوحشي اليومي عـلى العـنصر البشري وعـلى حقوقه آأنسان 
في مقوماته االساسية وهي حق الحياة والكرامة واالنسانية والعـدالة وحــق التعــبير والمشـارآة الفاعــلة فـي 
ــاهم ، ونظـام ال يقبـل الحـوار الديمقراطـي ،  المجتمع ، نظام ال يقبل النقد البناء وال يقبل االصالح وال يقبل التف
ونظام ال يعـترف بحقوق الشعـوب غـير الفارسية الواقعة تحت السيطرة الفارسية ، نظام ال يطبق الدستور وال 
يحترمه عـلى ارض الواقــع والتطبيـق ، آمـا هــو نظـام متجـاوز عــلى المؤسسـات الدسـتورية ، و نظـام فيـه 
حكومات مختلفة ومتعـددة داخل حكومة رجال الدين آل من التيارين المتشدد وما يسمى باالصالحي آـل منـهم 
له حكومته وعـصابته وسجونه ودستوره يحلل ما هـو حرام ويحرم ما هو حالل حســب مصـالح عــصاباتهم ، 
ــوق القوميـات  حكومات تقتل وتعدم وتسفك الدماء وتنكل بالشرفاء وتعـذب المناضلين وتضطهد آل مطالب بحق
، انها حكومات داخل حكومة تسـمي نفسها اسالمية ، ليس لها باالســالم ال ناقـة وال بعــير ، ظاهرهـا الرحمـة 
وباطنها العـذاب واالرهاب واالعـدامات الجماعـية والتصفيات الدموية باالالف المؤلفة شهريا بدون محاآمـات 
قانونية ، أي اسالم هـذا ، وهل اهللا عـزوجل يقبل بظلم عـباده وهل نبي الرحمة محمـد صلـى اهللا عليـه وعلـى 
آله وسلم يقبل بهذا الحكم الدموي ان يسلط على امته ، حاشى هللا ولنبيـه وهـم ابريـاء مـن هـذه الزمـرة التـي 

تتستر باالسالم واالسالم منها براء ليوم الدين .  
 

ايها العالم 
 

منـذ احتـالل فـارس لالحـواز والشعــب العــربي األحــوازي يعـاني مـن الممارسـات التعـســفية التـي انتهجـــها 
النظامين الفارسيين المتعاقبين الشاهنشاهي وما يسمى باالســالمي ، تلـك االنظمـة الرجعــية عــملت ومـازالت 
ـــميق نفوذهـم واغـالل الشعــب االحـوازي بـأغالل الجـهل  تعـمل عـلى ترسيخ سيطرة احتاللهم في االحواز وتع
المنظم وسياسات التفريس والتـفقير والتهجير والتجـويع والمصادرة واالستيالء ونشر المستوطنات الفارســية 
في ربوع القطر وزج الوطنيين االحوازيين في غياهيب السجون الملئية بالمناضلين االحرار الذين ال ذنب لـهم 
سوى انهم يطالبون سلميا بحقوقهم الوطنية المشروعة والشرعـية عـوضا عـن تبذير خيرات وثروات األحواز 
ـــاء  عــلى التسـلح المحـرم دوليـا وفـي تطويـر ترسـانتها النوويـة والجرثوميـة والكيماويـة لتـهدد اشـقائنا وابن
ـــلى شـواطىء الخليـج العــربي والعــراق بـهدف التوسـع ومـد نفوذهـا  عمومتنا في االقـطار العـربية المطلة ع
الفارسية التي تسعى فارس منذ االزل في التوغـل بعـمق الوطن العـربي ، وان احتالل االحـواز وضمها لفارس 
ما هي اال خطوة من خطوات لنوايا فارسية توسعـية تاريخية في التوغـل بعـمق الجغـرافيا العـربية ، والتاريخ 

يشهد بهذه النوايا العـدوانية التوسعـية لفارس . 
 

ايها العالم 
 

ان تلك النوايا التوسعـية العـدوانية لفارس تظهر جــليا فـي عــصرنا الحـاضر فـي ضـم األحــواز عـام ١٩٢٥ 
والتمسك في ضـمها طيلة ثالثة ارباع القرن وتتخذها منطلقا عـدوانيا بمهاجمــة العــراق والـدول العــربية فـي 
ــب الكـبرى والصغــرى وابوموسـى ) ،  الخـليج العـربي وضم جزر دولة االمارات العـربية المتحدة الثالث ( طن
ــاع لمنطـق التـاريخ والتعـاون الحضـاري بيـن الشعــوب ، والقبـول بمفاوضـات ثنائيـة او دوليـة  وعـدم االنصي
للدخول في حوار سلمي لحـل مشكلة الجزر مع دولة االمارات ، ومطالباتها المتكــررة بـالبحرين والتصريحـات 
التي تذآر في برلماناتهم من مسؤوليهم بأن البحرين ارض ايرانية ، آما تتمسك بأن الخليج فارسـي وان شـط 
العـرب فارسي ايضا وغـيرها من اراضي عـربية تدعي انها فارسية ، ولكن زعـماء الدول العـربية بكل اسـف 
شديد لم يكونوا يوما من االيام جديين في التعامل في حل قضايا منطقة الخليج العـــربي مـع العــدو الفارسـي ، 
ولم تكن هناك سياسة عـربية قومية موحدة و صريحة وجادة وقوية وحازمة تؤآد ضرورة انسـحاب فـارس ( 
ايران ) من االراضي العـربية التي اغـتصبتها ايران ( في عهد الشاهنشاهية ويتمسـك بـه وريثـه نظـام رجـال 
الدين ) من الوطن العـربي منذ عام ١٩٢٥ أي منذ اغـتصاب األحواز وضـمها لدولة فارس العـنصرية ، وهـذا 
ليس بعـجيب عـلى االنظمــة العــربية ( زعمـاء امتنـا العــربية ) فــالقد شاهــدنا مـدى ضعــف ارادة الزعــماء 
العـرب في التعامل مع العـدو الصهيوني وممارسـاته اال انسـانية ضـد انتفاضـة القـدس الشـريف وضـد اهــلنا 
وشعـبنا الثائر واالعـزل في فلسطين ، وان هـذه الحالة ال تعـكس ارادة الشعـب بل تعـكس ارادة الحكام العـرب 
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وانـه ليحـز بـالنفس آمـا ان هــذه المواقــف المترديـة قــد اظهــرتنا آأمـة امـام االعــداء واالصدقـاء  بموقــف 
ــبر اهللا اآـبر مـا اضعــفنا  الضعـفاء مسلوبي االرادة يحكمنا االجنبي وال نجرىء ان نقول له ال ، اهللا اآبر اهللا اآ
وسيلعـننا التاريخ وستلعـننا امتنا ، ان هـذه االمة بحكامها قبلت ان تعـيش الذل والهوان ، ومن اراد ان يكـون 

آذلك ال يرى اال الغـزي والعار . 
 

ايها الفلسطينيون واالحـوازيون في االراضي العـربية المحتلة .. 
 

قال الزعـيم العـربي جمال عـبد الناصر رحمه اهللا : � آل ما اخذ بالقوة ال يسترد اال بالقوة �. 
هذا القول لزعيم عـربي يفهم منطق التاريخ ولغة اعـداء امتنـا العــربية ولغـة التعـامل مـع االستـعــمار ، وان 
المحتلين ال يفهمون غير هذا المنطق وهذه اللغة ، فهل من المعـقول ان يتنازل المحـتــلين عــن تلـك االجـزاء 

العـربية المغـتصبة ذات االهـمية بدون مقاومة ونضال وجهاد ومعارك تحرير ؟!!   
 

ايها الشعـب العـربي األحوازي المرابط في األحـواز المحتلة  
ايها الشعـب الفلسـطيني الثائر في فلسطين السليبة 

 
ـــربية ونواصـل بشعــوبنا وبطاقاتنـا الوطنيـة فـي  ان عـلينا ان نتحمل المسـؤولية التاريخية نيابة عـن امتنا الع
مقارعة اعـداء امتنا العـربية من فرس وصهاينة حتى النصـر الذي ال نراه اال احدى الحسنتين اما الشــهادة او 
الحرية وآالهما الفـوز المبيـن ، وان الشعــوب الحيـة هـي التـي تـأخذ حــقوقها بقـوة زنـود ( اذرع ) ابناءهـا 
ــــيهات  االحــرار ، والحــق والمطـالب ال تهــب بـل تـأخذ بالدمـاء والتضحيـة والفـداء وبقوافــل الشـهداء ، وه
لالعـداء فرس وصهاينة ان يتلذذوا بطعـم فلسطين وارض األحـواز وسيكونا اشواك في افواه المحتلين ، ومـا 

ضاع حـق وراءه مطالب . 
 

عاشت األحـواز وفلسطين عـربيتين 
عاشت االمة العـربية عـزيزة 

المجد والخلود لشهداء األحـواز وفلسطين واالمة العـربية 
الموت للمحتلين الغاصبين سيادة األحـواز وفلسطين واالراضي العـربية المحتلة 

الخزي والعار لفارس وبني صهيون 
 

واهللا اآبر والمجد لالمة والعـزة للعـروبة واالسالم 
وانه لجهاد وثورة وآفاح حتى النصـر والتحـرير 

 
حرآة التحـرير الوطني األحـوازي 

األحـواز ( عـربستان ) 
٢٠ ابريل – نيسان ٢٠٠١ 
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