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بسم اهللا الرمحن الرحيم

  بيان
  حول مبادرة رفع العلمين األحوازيين 

  والمواقع االحوازية االخرى شبكة األحوازقع على مو 
  

  قال اهللا عـزوجل 
   › ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِلِه َصفًّا َكأَنـَُّهْم بُنَياٌن َمْرُصوصٌ  ‹

  العظيم صدق اهللا
 4 أية - صفال

  
  

  المجاهد ازيب األحو ـايها الشع
  بالد المهجرفي ايها األحوازيون 

  المجيدتين ربية واالسالميةـامتنا العابناء يا 
  ، واألنصار ، واألصدقاء ايها األحرار

  
ها هي حركة التحرير الوطني األحوازي التي لم تدير ظهرها قط الي معظلة وطنية بدون حل ،  

؛ هم األحوازي بكل مسؤولية تاريخية كانت حركة التحرير الوطني األحوازي وستبقى تحمل ال
  . وستبقى تتعامل مع القضية األحوازية بكل أمانة وضمير حي امام اهللا والشعب والتاريخ

 
قد اسدلت قيادة حركة التحرير الوطني األحوازي في ظل قيادة السيد خزعل الهاشمي األمين 

حوازية ومن جانبها فقد قررت العام لحركة التحرير الوطني األحوازي اهم ملفات الخالفات األ
حركة التحرير الوطني األحوازي بعد مداوالت عديدة بين األمانة العامة والقيادة المركزية وانتهى 

ب األحوازي ونائب االمين العام االمر بأعتماد مبادرة األخ سيد طاهر آل سيد نعمة خادم الشع
اثناء مظاهرة  14/7/2012الموافق التي اطلقها يوم السبت  التحرير الوطني األحوازي حركةل

االحوازيين في اتاوا عاصمة كندا ومن امام البرلمان الكندي وامام حشد من األحوازيين والعرب 
ووحدة القيادة وذلك من اجل عيون األحواز ووحدة الصف األحوازي ووحدة النضال والمصير 

حتى هذه الساعة مواجهته  1925في مواجهة عدونا االيراني الذي يحتل بلدنا األحواز منذ عام 
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

من موقع القوة واالقتداء بعون ومدد من اهللا عزوجل وحتى نقف معا في خندق واحد في هذه 
الملحمة التاريخية من خالل هذه الخطوة المتميزة نضاليا وسياسيا وثوريا ونحن متوحدين 

في تعميق االنقسام  متراصين ، وبهذه القفزة النوعية فقد افشلنا اهم مخططات العدو االيراني
  . األحوازي

 
وبهذه الخطوة فأن حركة التحرير الوطني األحوازي سترفع على مواقعها األعالمية رسم العلمين 
األحوازيين علم ذو راية اهللا أكبر وعلم ذو الدائرة والنجمة اعتبارا من تاريخ هذا البيان وسيعمل 

  . بما جاء به
 

ذ تطالب شقيقاتها فصائل الثورة االحوازية االخرى بالعمل ان حركة التحرير الوطني األحوازي ا
المماثل والمتبادل والتحلي ببعد النظر وتطبيق الديمقراطية الواردة في برامجهم السياسية من 
خالل افساح المجال للشعب االحوازي في تقرير مصير علم دولته بعد االستقالل ، ومتى ما 

مع هذه المبادرة سنجد مزيدا من رص الصفوف وتعميق  تبادلت التنظيمات االحوازية ايجابيا
  . اواصر العمل السياسي والنضالي المشترك ضد العدو االيراني العنصري

  
  ايها األحوازيون المخلصون الى قضيتهم ووحدتهم الوطنية

  
ان حركة التحرير الوطني األحوازي تدرك ان هناك بعـض الفئات المحسوبة على النظام االيراني  

في ساحتنا االحوازية وفئات اخرى تنطلق من حسابات جبهوية ضيقة ال تريد لهذه الخطوة 
النجاح ؛ بل ستعمل تلك الفئات اما على تقليل من اهميتها او التشكيك بها وربما يصل االمر 

الفئات الى ضرب هذه الخطوة من اساسها وبالقائمين عليها ، ونحن في هذه الحالة نطالب  بهذه 
كل االحرار االحوازيين المخلصين وهو امتحان لهم ولحقيقة نواياهم امام اهللا والشعب 
والجماهير والمناضلين واالحرار المنصفين والحريصين على انهاء الخالفات االحوازية والتواقين 

والعمل على التصدي لتلك  وا الى جانب هذه الخطوة قوال وفعالة االحوازية ان يقفالى الوحد
االبواق المشككة بهذه المبادرة الوطنية لننقلها معا نحو الضفة الثانية لتأخذ طريقها الى النجاح 

معا بكل طاقاتنا وبدون أي خالفات لمواجهة عدونا االساسي وهو  وذلك من اجل ان نتفرغ



  
  

  
  

 

 

P: 3 / 3 

 

info@al-ahwaz.net 
arabic@al-ahwaz.com 
english@al-ahwaz.com 

http://www.al-ahwaz.com 
http://www.al-ahwaz.net 
http://www.ahwaz.tv 

   2012/  8/  18: التاريخ 

  مركزي/  1/   2012818: الرقم    

NLMA| 
National Liberation 
Movement of Ahwaz 

Fax: 1 530 678 5231 فاكس      
Tel:  1 202 595 3366     ھاتف  
Tel:  44 775 185 6651  ھاتف 

 

بسم اهللا الرمحن الرحيم

اليراني في االحواز وقطع مشاريعه التوسعية على حساب اشقائنا العرب في دول االحتالل ا
  .الخليج العربي خاصة والوطن العربي عامة 

 
  ايها األحوازيون

 
ان حركة التحرير الوطني األحوازي قد بذلت كل ما في وسعها من جهود خالل االعوام األخيرة 

العلمين االحوازيين وترك حسم قضية اعتماد  واختتمت هذه الجهود بهذه الثمرة المنصفة برفع
العلم النهائي لالحواز الى قرة عيوننا الشعب العربي األحوازي بعد التحرير واالستقالل واعالن 

  . دولة االحواز المستقلة ذات السيادة الكاملة
 

 عيد يعمل بهذا البيان رسميا اعتبارا من تاريخه وتقدمه حركة التحرير الوطني األحوازي هدية
ولتزفها لقرة عيوننا الشعب االحوازي ولجميع احرار االحواز لتكون فاتحة على  الفطر المبارك

خير العمل نحو الصراط المستقيم بأذن اهللا تعالي في عهد جديد تطوي فيه حركة التحرير الوطني 
األحوازي اخر قضية خالف بينها وبين فصائل التنظيمات االحوازية في حل منصف وعادل 

  . ويترك البت النهائي في حسمه الى شعبنا األحوازي المناضل بعد االستقاللمشرف و 
 

  ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين
  وما النصر اال من عند اهللا

  واألحواز النا وما نطيها ، وستبقى االحواز هي التي تجمعنا
 

 نصر من اهللا وفتح قريب
 واالستقالل ثورة حتى النصر والتحرير

 اهللا أكبر والمجد لألمة والعزة هللا
  

 قيادة حركة التحرير الوطني األحـوازي
  18/8/2012حرر في 


