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بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  ذكرى بيان
  عاما على االحتالل االيراني لالحواز 87

  صادر عن حركة التحرير الوطني األحوازي
    

  زوجل ـقال اهللا ع
   › ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِلِه َصفًّا َكأَنـَُّهْم بُنَياٌن َمْرُصوصٌ  ‹

  صدق اهللا العلي العظيم
 4 أية - صفال

  
  الثائر ألحوازيب اـايها الشع

  ايها االسرى االحوازيون القابعون في السجون االيرانية
  المهجـرفي ايها األحوازيون 

  ربية واالسالميةـامتنا العابناء يا 
  يا ابناء الشعوب الغير فارسية
  ايها الشعب الفارسي الصديق

  ايها األحرار
  ايها اعالميون

  يا أعضاء وانصار حركة التحرير الوطني األحوازي
  
طن الشعب العربي و ؛ الحتالل االيراني لقرة عيوننا االحواز عاما ل 87 قد مضتهي  ها

من اجل االستقالل ونيل حريته وكرامته وسيادته التي استباحتها الجارة الظالمة األحوازي الثائر 
طهران التي  واستمرت الطغمة الحاكمة في؛  1925في عام المقبور  بهلويايران في عهد رضا 

بأنها حكم اسالمي لم نرى ولم نلمس ولم نعايش اال ماهو مخالف للشريعة االسالمية دعي ت
كل   فقد استباحت هذه الطغمة الفارسية المتسترة برداء االسالم؛ السمحاء وقيمها الحميدة 

بل تجاوز هذا النظام االستبدادي بمنع أي ممارسة ؛ التي تعترف بها الشريعة  الحقوق المدنية
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

الجائرة احكام االعدام أحراره حق بالمسلوبة وتصدر  هحقوقب طالبالم األحوازيب للشعسياسية 
؛ فالدين االسالمي براء من  ن االحوازا بأنهاء االحتالل االيراني عطالبصوته م يرفعل من كب

م مخالفات تمارسها طغمتهخروقات و في طهران لما لهم من المتسيسين حكام ورجال الدين 
  .العربية المسلمة المظلومة باد في االحواز في حقوق الع العبثب

  

  النظام االيراني نظام عنصري
  

عام في ان حكام ايران الحاليون الشاهات المعممة في طهران عندما اتوا الى سدة الحكم 
بالتعاون مع الشعب الفارسي استطاعا معا من بعد ان اسقطت الشعوب الغير فارسية  1979
بهلوي الديكتاتوري الدموي توسمت الشعوب الغير فارسية عامة نظام الشاه محمد رضا  اسقاط

؛ اال ان هذه والشعب العربي االحوازي خاصة ان ينالوا حقوقهم الشرعية والمدنية والسياسية 
الفارسي والقهر لها وتبخرت احالمها وعادت لحالتها االولى في تحمل الظلم اام تالشعوب خاب

تجردت عن الشريعة االسالمية تدعي انها اسالمية سلطة  ولكن هذه المرة على يد؛ العنصري 
وانسخلت عن عن الشرائع الدينية التي تؤكد على حقوق الشعوب وذممها ؛ فعاد الحكام في 
طهران الذين يستغلون هيئتهم الدينية ولباسهم الديني الذي هو محط تقديس من قبل تلك 

ام الداخلي والخارجي تحت تلك العباءة الشعوب المسحوقة الغير فارسية ليظللوا الراي الع
 فراح ذلك؛ ة يعي تطالب بحقوقها الشر مبررا لسحق تلك االصوات المظلومة التليخلقوا الدينية 

بحجة ان مطالب تلك الشعوب انفصالية او انها مدعومة من الغرب واسرائيل النظام الالديني 
) دوال وشعوب(م العالم االسالمي ليخلق مبررات اماعلى حد زعم النظام االيراني العنصري 

فيقوم بسفك الدماء وسحق ا ؛ ر و المزعومة ز لتصرفاته بحجة انه يحافظ على حكومته القرآنية 
على يمنع ويعاقب ان في االحواز االنسان ببها ؛ فقد بلغ االمر يل والتنكوازهاق االرواح االبدان 

؛ ي يتضمن اسماء فارسية يرانية الذاال سو فد بكتيب اصدرته دائرة النالتقي تسمية مواليده بدون
ى اضافة اسماء فارسية او مقطع نظمة االيرانية المتعاقبة كلها تقوم باالجبار علهذه االفضال ان 

نا نجد التزييف ؛ من هبغية اظهار الشعوب الغير فارسية على انها ايرانية العائلة  فارسي على اسم
  !هوية االنسان نفسه طالت  بلل الحقوق فحسب في الحقائق لم يط
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

ثبت بالواقع المرير ان االنظمة االيرانية المتعاقبة بما فيها النظام الحالي الذي يتزعمه رجال الدين 
ان ممارسة نظامهم هي ممارسات ) خوارج العصر الحالي ( الخارجين عن الدين والمذهب 

حتم على االمم الحرة عنصرية من الدرجة االولي وعليه فيكون هذا النظام هو نظام عنصري ي
هذه وانتشالها من دائرة انهاء معاناتها الشعوب الغير فارسية لمساعدتها في  الوقوف الى جانب

حدث بال حرج فالعنصرية تلك الممارسات االستطراق الى عند و ، السلطة العنصرية في طهران 
ال انها تطالب بحقوقها على تلك الشعوب الغير فارسية ال لشىء اايران  هالمظالم التي تمارس؛ فا

التي تقرها جميع االديان السماوية والمواثيق الدولية ومبادىء حقوق االنسان الشرعية والمشروعة 
  .الوضعية التي تحترم كيان االنسان وادميته والقوانين 

  

  النظام االيراني العنصري يتستر بالدين والمذهب
  

لم تعد اليوم والمتسترة باالسالم زورا المعممة ان الطغمة الحاكمة في طهران المتمثلة بالشاهات 
  .على االطالق منه  ان لم نقل انها اسوأبشىء تختلف عن االحتالل االسرائيلي في فلسطين 

  

يلصقون  نء ساحة أهل البيت النبوي الشريف من تصرفات حكام ايران الذيكما اننا اذ نبر 
النعرة والكراهية بين المذاهب االسالمية من المحسوبين على اثارة سلوكياتهم او يتوهم البعض 

األمام مذهب ( ان تصرفات حكام طهران هي نابعة من قيم مذهب أهل البيت النبوي الشريف 
ابن األمام محمد الباقر ابن األمام علي زين العابدين ابن األمام جعفر الصادق عليه السالم 

ته فاطمة الزهراء بنت المصطفى النبي الحسين ابن األمام علي ابن ابي طالب عليهم السالم وجد
؛ فحاشى  )سولنا الكريم الحفيد الرابع للر وهو ؛ محمد بن عبداهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

ومذهب التشيع من تصرفات ايران ؛ فليس من المعقول ان نلصق النبوي الشريف أهل البيت 
وهي حكومة حكومة طالبان  فقد تصرفتتصرفات الحكومات ونسبها الى مذاهبها االسالمية ؛ 

في افغانستان بأعمال بعيدة عن روح االسالم في مجال حقوق االنسان فهل يمكن ان نطلق سنية 
فهذا ال يجوز على ! علي تصرفات حكومة طالبان انها تصرفات تعبر عن حقيقة المذهب السني 

كل المذاهب فعلى انها تمثل مذاهبهم الدينية ؛  ممارسات الحكوماتاالطالق ان نصلق 
  .او االسالمية منها سواء العربية السياسية االسالمية على اطالقها براء من تصرفات االنظمة 
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ذهبي او الطائفي بكل اشكاله ومظاهره النه موعلى السياسيون ان ال يستدرجوا الى الصراع ال
بات ب لمصالحها ولحسااستدراج مخابراتي تقوم به دول تحاول ان توظف الدين او المذه

الخروج من ازماتها بألقاء المسؤولية على الدين في حين انها المسؤولة المباشرة ض مخططاتها بغر 
وهي محاولة منها ومطالبها  تها السئية في التعامل مع شعوبهاادار فشل عن تفاقم االوضاع بسبب 

اة الذمم دون مراعمدة اطول لؤمن لها البقاء في الحكم تحقيق مكاسب تالزمتها و  لتأمين مخرج
وحقوق العباد التي اوصى بها االسالم والديانات االلهية االخرى واالنبياء وخاتمهم النبي محمد 

، فال طاعة وحفظ الحقوق صلى اهللا عليه وآله وسلم بعدم جر العباد الى االقتتال او الفتنة 
قوله و  10 اآلية احلجرات › ِإْخَوةِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن  ‹، وحسبنا قول اهللا تعالي لمخلوق في معصية الخالق 

ْسالمُ  ‹ تعالى يَن ِعْنَد اللَِّه اْإلِ   .19آل عمران اآلية  › ِإنَّ الدِّ
  

   بين ابناء الوطن الواحد على المواطنة التطرف الديني خطر
  

اننا نحذر من مغبة وخطورة االفراط الملحوظ في التنظيمات االحوازية التي انزلقت الى مستنقع 
الى االحوازي مجتمع بال ديالذي يؤ والكراهية لديني االعمي في بث الغلو والتكفير التطرف ا

تحرق التفكك والتطاحن والدمار ودفعه الى االقتتال والحروب االهلية التي اذا ما حدثت فسوف 
  .لوطن جامع وال كيان يضم الجميع االخضر واليابس فلم يعد ا

  

سياسية تنظيمات ت التي تحولت بتصرفاتها هذه من في هذه الذكرى اننا نطالب تلك التنظيما
ن على صلحة الوطم ؛ عليها ان تعود الى رشدها وتغلبدينية من حيث ال تدري تنظيمات الى 

فليس ؛ فة بالشعب االحوازي فقد عاني ما عاناه من االحتالل االيراني أي مصلحة اخرى والرأ
لمه على شعبنا بل على الجميع ان رس ظا الشعب ليماابناء هذمن من االنصاف ان يأتي احد 

والنظر للمواطنة الحقيقية على اساس الهوية االحوازية وليس  ييحترم التعايش الديني والمذهب
في ممارسة ن ينا ان نحترم حق المواطني؛ وعليعلى اساس ديني او مذهبي او اثني او قبلي 

ئفي المحرض على الكراهية والعنف ان ننبذ الخطاب الطاايضا شعائرهم الدينية ؛ وعلينا كذلك 
   . " الدين هللا والوطن للجميع" هو في هذا المجال ؛ وليكن شعارنا من وسائل اعالمنا الوطني 
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

ان حركة التحرير الوطني األحوازي تحترم كل االديان السماوية بما فيها الدين االسالمي 
ن الذين ال يسيسون الدين خدمة تجل رجال الديانها كما ايضا جميعها ؛  والمذاهب األسالمية 

نصت عليه السنة النبوية كما يريده اهللا عزوجل و ما لمصالح الحكام ويمارسون تطبيق الدين وفق 
وهي كذلك ال تتدخل في شؤون المتعبدين بها بأعتبارها شأنا متعلقا بين العباد والخالق ؛ الشريفة 

  .   دورهاحماية ارسة العبادة و بل علينا حمايتهم وصيانة حقوقهم في مماهللا عزوجل ؛ 
    

  هوية ثورتنا األحوازية
  

  ايها األحوازيون 
  

 ؛ تفرض علينا قضيتنا العادلة عاما على االحتالل االيراني لألحواز 87في ظل الذكرى السنوية الـ 
ي أكدته المسيرة النضالية لشعبنا االحوازي منذ اليوم االول لتمسك بمنهج الثورة األحوازية الذا
الدعوة من اجل ثورة دينية  لم تكن وهي ان ثورتنا 20/4/1925الحواز في الحتالل االيراني لل

واغتصبت االجنبي الى دين او مذهب بل هي قضية شعب تعرض الى االحتالل واالستعمار 
 اهليته على مصيره وحجم دوره السيادي فيوسلبت ارادته اغتصبت و سيادة وطنه وسلبت حقوقه 

التي اسقطها الزحف االستعماري المعبرة عن هويته وكيانه ذاتية في ظل دولته ادارة شؤونه ال
الفارسي البريطاني في تحالف توسعي ايراني من جهه ومن جهة اخرى بريطانيا من اجل السيطرة 
 على النفط االحوازي والخليجي ومد النفوذ في منطقة الشرق االوسط والتصدي الى رغبة

الدافئة وتحقيق موطىء قدم على خليجنا الخليج العربي مياه الى  ت آنذاك في الوصولالسوفي
ومنه الى المحيطات االخرى في سباق كون ممرا يوصلها الى المحيط الهندي العربي لي

  .استعماري على النفوذ االقتصادي والعسكري 
  

رف مسيرة تريد ان تح خارجيةهناك توجهات  أن منوعليه فأن على التنظيمات األحوازية ان تنتبه 
محليا  عابئة بما ستلحقه من ضرر بقضيتنا العادلةغير الخاصة  اتها ومصالحهاجندا حا لصالثورتن

من اجل  دات الخارجية يتصارعون فيما بينهمواقليميا ودوليا ؛ فأن العدو االيراني واصحاب االجن
في رصيدنا  لوعلى حساب تماسك شعبنا الذي يشكتصفية حساباتهم على حساب قضيتنا 
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؛ لذا يستوجب ان ال نسمح للعدو االيراني وذو االجندات مواجهة العدو االيراني على االرض 
   .المدمرة للمنطقة برمتها  هامشاريعممرات او أدوات لتنفيذ الخارجية بأستخدام تنظيماتنا ك

  

  والشرعيةاألحوازية فصائل الثورة 
  

ولم تكن هذه الشرعية صفة تطلقها ؛ ا تنبع من ثقة الشعب بهان شرعية التنظيمات االحوازية 
فكل التنظيمات االحوازية تشاطر بعضها البعض في تقاسم الشرعية ؛ التنظيمات على نفسها 

النضالية في حقها بالدفاع عن األحواز ارضا وشعبا ؛ فالشرعية التامة قضية ال يمكن على 
؛ تشر فيها عدد من التنظيمات نحوازية ياالطالق ان نختزلها بفصيل واحد طالما ان الساحة اال

الشرعية بمطلقها ال يمكن ان نحصرها  اما؛  انها تتقاسم هذه الشرعية الجزئيةهذا االمر يعني ف
ستفتاء الشعب عليها وهذا االمر ال يمكن تحقيقه طالما بقت االحواز تحت نير او نختزلها اال با
ة النضالية الثورية ؛ فنحن قة وبين الشرعي؛ وعلينا ان نميز بين الشرعية المطل االحتالل االيراني

؛ اما تتقاسمها كل التنظيمات بالتساوي شرعية مارس الشرعية النضالية وهي فصائل تكاليوم  
التفرد بها من قبل أي فيصل يعد امرا ال يعبر اال عن ديكتاتورية هذا الفصيل وعقمه السياسي 

لمصلحة وضيق في افاقه واضمحالل في فهمه واستيعابه  البعيدة السياسية وقصور في نظرته
  . الثورة والقضية والشعب وبالتالي الوطن

  

االحوازية هي فصائل متساوية القيمة النضالية وهي بالتالي تتقاسم بالتساوي  وعليه فأن التنظيمات
قاته مع وعالوتصرفاته والتنظيم الوطني هو التنظيم الذي ال يشكل بعمله ؛ الشرعية النضالية 
او يفرط بأي أي تهديد لسالمة ومستقبل االحواز واستقاللها وسيادتها وارادتها الجهات الخارجية 

التبعية والوصاية او من مظاهر هر اشكال ومظشكل من او يلحقها بأي حق من حقوق الشعب 
  .االحتواء 

  

بدون استثناء ان حل مشكلة الشرعية في ظل االحتالل ان تقوم جميع المنظمات االحوازية 
من بالتعددية السياسية والفكرية صائل على قواسم مشتركة توافقية تؤ بتشكيل اطارا جامعا لكل الف

وتحترم كل القناعات وتخلق توافق يلبي المشتراكات وترضي الجميع بحيث يكون هذا االطار 
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صائل بدون أي عندئذ يكون هذا االطار الجامع لكل الف؛ اطارا وطنيا حقيقيا ال يقصي أي فصيل 
يمكن ان يكسب هذا االطار الوطني الشرعية النضالية  حينها؛ ملبيا للشرعية  استثناء او اقصاء

؛ اذا ما نجح في ممارستها على االرض بصورتها الصحيحة المعبرة عن الشعب في ظل االحتالل 
اتها الوطنية وبذلك يمكننا ان نخلق قيادة وطنية مشتركة نقود عملنا السياسي وتضطلع بمسؤولي

  . االرادة االحوازية عن المرجعية السياسية المعبرة هذه القيادة المشتركة وتكون مع الوقت 
  

  ايران والتسلح النووي
  

ايران  المتالكان حركة التحرير الوطني األحوازي اكدت مرارا وتكرارا موقفها الثابت والرافض 
 ح األحواز وامتنا العربية ، واثاره السلبيةسالح النووي لما لهذا السالح من مخاطر على مصاللل

ومنطقة الخليج العربي وبالتالي الوطن العربي ؛ فأغلب على البئية واالنسان في االحواز 
في مدينة واكبرها ايران على ارض االحواز ية الخاصة بالتسلح النووي تقيمه المفاعالت النوو 

ر النووي وهو خاص بالتصنيع العسكري شهر االحوازية ويعرف هذا المفاعل بمفاعل ابوشهابو 
النووي وتلقى نفاياته في مياه الخليج العربي واالنهار االحوازية وتدفن بعضها في اراضي االحواز 

.  
  

لسالح النووي لما ها لوعليه فأننا نطالب االسرة الدولية بضرورة منع ايران والحيلولة دون امتالك
عن استخدامه في قمع الشعوب الغير ايران ال تتورع  له من مخاطر على البيئة واالنسان وايضا

  .فارسية المطالبة في حقوقها الوطنية والشرعية والمشروعة 
  

 ي في دعم القضية األحوازيةعاون الخليجي بالعمل الجاد والحضار كما نطالب دول مجلس الت
ي المتمثل انذاك التي اسقطها االحتالل االيرانالمستقلة على اساس اعادة اقامة دولة االحواز 

وذلك لحماية منطقة حوض الخليج العربي من التوسع النووي بالنظام الشاهنشاهي رضا بهلوي 
االيراني في االحواز المحتلة ليصبح هذا الممر المائي الهام خالي من االسلحة النووية والكيمائية 

  .والجرثومية واالشعاع النووي 
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  ربيا ودوليااألعتراف بالقضية االحوازية خليجيا وع
  

راف بالقضية األحوازية ان حركة التحرير الوطني األحوازي تطالب مجلس التعاون الخليجي باالعت
دول بعد اعترافها بالعمل المشترك في نقل القضية االحوازية الى جامعة الدول وتطالب هذه ال

مار عالقاتها مع ستثبأايضا كما اننا نطالب دول الخليج   ؛ العربية لكسب االعتراف العربي بها
دوليا لتشق هذه  م المتحدة واالعتراف بهامفي نقل القضية االحوازية الى اال الدول الكبرى

االمم المتحدة لتصبح قضية دولية متعلقة بأهم مناطق العالم اهمية من حيث  القضية طريقها الى
االمن والسلم  ؛ فأستقالل االحواز عن ايران يدعم مصادر الطاقة وعلى رأسها النفط والغاز

  .من العالم في هذه المنطقة الحيوية والمصالح الدولية واالقليمية الدوليين 
  

  االحتالل االيراني لألحواز والجزر االمارتية الثالث
  

بوموسى لحزيرة ا) 11/4/2012 ربعاءاأل(ان زيارة الرئيس االيراني أحمدي نجاد مؤخرا 
تعد استفزازا لدولة االمارات العربية المتحدة وتحديا  1971عام حتلة من قبل ايران االماراتية الم

  . لدول الخليج العربي واستخفافا بالعالقات مع دول مجلس التعاون واالستهانة بها 
   

ان حركة التحرير الوطني األحوازي اذ تدين هذه الزيارة التي تعتبرها اشارة من ايران لدولة 
تية الثالث التي احتلتها ايران في عهد الشاه محمد رضا االمارات الشقيقة بأيرانية الجزر االمارا

عقب انسحاب االستعمار البريطاني منها وضمت الى السيادة االيرانية  1971بهلوي عام 
  .الشقيقة مع دولة االمارات  قات حسن الجوارعرض الحائط عالبعسكريا ضاربة 

  

العربية المتحدة ودول الخليج العربي تقول لدولة االمارات اذ ان حركة التحرير الوطني األحوازي 
ان ليست تحت االحتالل االيراني لما استطاعت ايران و لو كانت األحواز محررة  هالشقيقة ان

ولكن احتالل ايران لالحواز مكنها ؛ تتوسع على حساب الدول العربية في منطقة الخليج العربي 
واز محتلة من قبل ايران كلما وكلما بقت االح؛ من التوسع في عدوانها على حساب العرب 

فأن ايران من ضمن احالمها ان تضم دول ؛ توغلت ايران في توسعاتها في دول الخليج العربي 
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رات االخليج العربي وتخضع الوطن العربي برمته الى الهيمنة والسيطرة االيرانية تحت ذريعة وشع
يستخدم من اجل اقامة ديم المتجدد القوهذا الشعار ؛ تنادي بها من اجل اقامة الدولة االسالمية 

له  بطا بالنظام الحالي بل هذا ما سعتوهذا حلم كل الفرس ليس مرت؛ االمبراطورية الفارسية 
تسعى لها االنظمة االيرانية ؛ توسعية االنظمة االيرانية الملكية المتعاقبة ؛ فهي اطماع ايرانية 

في دول مجلس  ؛ وعلى االشقاء العربرسي الملكية والدينية والمدنية لتحقيق هذا الحلم الفا
وعدم ؛ باليقظة والتصدي لهذه المشاريع التوسعية  العربية االخرىدول الالتعاون الخليجي و 

اول من تجاوز ايران نفسها االنخداع في ادعاءات ايران المتحججة باالخوة االسالمية التي هي 
يران العرب عندما احتلت ا اعلى جيرانه بأول تطاول تنها عندما قامعليها ولم تحترمها ولم تص

وتشاطر العرب المتحدة االمارات العربية دولة وسع لتضم جزر واستمرت بالت 1925االحواز عام 
  .اراضي العراق الخليج العربي وشط العرب وتحتل عدد من بنصف 

  

  الموقف تقدير
  

تها قراءاعادة حوازية على ابعض التنظيمات األمواقف ان حركة التحرير الوطني األحوازي اذ تقدر 
صحيحة ؛ وبتقديرنا هذه الخطوة لمواقف بعض الدول في تعاملها مع القضية األحوازية  السياسية

  .تحقيق التقدم للقضية على كافة الصعدل ؛ وعليها ان تستمر بها في االتجاه الصحيح و 
  

على واستدرجت ؛ ي الربيع العربشهدت الساحة األحوازية بعض التطورات اثناء احداث فقد 
 المالي للقضية األحوازية اال ان بعض هذه التنظيمات من باب كسب الدعم السياسي و اثرها 

لم يكن بمستوى القضية األحوازية وانه مشروطا المزعوم ان الدعم تفاجأت ببعض التنظيمات 
داخل ف بالقبول بأعتماد الخطاب الطائفي المحرض على التكفير ونشر الكراهية واشاعة العن

مما اضطر بقيادة حركة التحرير الوطني األحوازي من االنسحاب وداخل منطقتنا بل مجتمعاتنا 
مصالح األحواز وال تخدم القضية األحوازية وتدفع و بتقديرنا ال تتوافق الدائرة التي هذه من 

ضا ال وهي بالتالي ايحرب اهلية ال تحمد عقباها جرها الى و بالشعب الى االنقسام واالصطدام 
قيادة حركة التحرير الوطني االحوازي رفض هذه السياسات من  فرتأتتخدم المنطقة برمتها ؛ 

كشفها وفضحها بواسطة جميع وسائل اعالم حركة التحرير الوطني   علىاساسها بل وعمدت 
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موقعها في و  www.Ahwaz.tv) تلفزيون األحواز المحتلة ( األحوازي عبر فضائية األحواز 
تقود المنطقة الى  ؛ واعتبرت هذه االجندة www.Al-Ahwaz.com  بكة األحواز االعالمي ش

  .الهاوية والى صراع عقيم ال يعلم مداه اال اهللا 
  

ولكن دون اشقاءه العرب  وهو يستصرخ 1925منذ عام  يالشعب االحواز والجدير بالذكر ان 
اشقاءه العرب ويطالب لوقت منذ ذلك اعيش حالة الثورة والرفض لالستعمار ت، واالحواز جدوى 

  .من االحواز االجنبي االيراني نهاء هذا االحتالل بمساعدته ال
  

هذا التجاوب ومازال ؛ لم تلقى التجاوب المطلوب الشقاءه المستمرة المناشدة االحوازية  ان
بمستوى القضية االحوازية وال بمستوى االحداث وال بمستوى المواجهة للمخططات  ليس
وال وال من حيث االستعدادات وال من حيث اآلليات ي المنطقة ال من حيث االسلوب ف يةيرانألا

 قوله في هذا المضمارالذي يمكن ؛ من حيث الخطاب السياسي وال من حيث الدعم المطلوب 
وال يحقق يؤدي الى التغيير ليس له أي تأثير على االرض ولن و يوازي الحالة بكل سياقاتها ال  هان

  .على ما يسمى بـ ايران الحسم والنصر 
  

وعليه اننا نناشد جميع التنظيمات األحوازية الى عقد مؤتمر وطني احوازي عام في الخارج 
سة احوازية موحدة العالن التحالف السياسي األحوازي من اجل تحرير األحواز ، والخروج بسيا

طقة والعالم لكسب حوازية مشتركة تقود المفاوضات واالتصاالت مع دول المنوبقيادة سياسة ا
  . الدعم السياسي والمالي للقضية األحوازية 

  

  بياننا في ختام
   

تؤكد حركة التحرير الوطني األحوازي على رفضها المطلق لكل اشكال ومظاهر االحتالل االيراني 
في بلدنا االحواز هو وجود استعماري احتاللي سنستمر  واز العربية المحتلة ، وان وجودهفي االح

ن وطننا واقامة دولته دولة االحواز المستقلة األحوازي األعزل حتى نطرده مه بقوة شعبنا متبمقاو 
تأمن لشعبنا حقه في الرفاهية أن مهماتها  من اولويات هذه الدولة و؛ ذات السيادة الكاملة 

ه منذ وتعوضه عن الحرمان الذي لقيوتطوره االقتصادي واالجتماعي والعلمي والحضاري 
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د األحواز الطبيعية واالقتصادية في ر كون موا؛ وست 1925يراني لالحواز في عام االاالحتالل 
ممارسة العمل السياسي واحترام خدمة هذا المجال ؛ وستمنح دولة االحواز الحرية الكاملة في 

  .عليها بالدستور االحوازي وهي غير قابلة الي حذف او الغاء  سينصحقوقه المدنية والسياسية و 
  

سر الشهداء والمعتقلين تعاهد الشعب االحوازي وأحركة التحرير الوطني االحوازي كما ان 
تحرير واجيالنا القادمة بأن حركة الواسرانا القابعين في زنزانات االحتالل وارواح شهدائنا االبرار 

ولن نتنازل عنه ابدا  ما حييتووفية للشعب على العهد الوطني  الوطني األحوازي ستكون امينة
وكالهما الفوز هادة فأما النصر او الش قضيتنا العادلة ؛ كلفنا حياتنا واالستشهاد من اجل  ولو

  .المبين
  

  َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر  ‹
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ    › َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  104آل عمران /  لي العظيمصدق اهللا الع
  

  المجد والخلود لشهداء األحواز واالمة العربية
  الخزي والعار لالحتالل االيراني العنصري

  عاشت األحواز حرة عربية
   الشرقية والغربية عاش الخليج العربي عربيا بضفتيه

  مستقلة عربيه تحيا األحواز دولة
  

   اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر
  وفتح قريبنصر من اهللا 

  االحواز النا وما نطيهاو 
  وانها لثورة حتى التحرير واألستقالل

 

  قيادة حركة التحرير الوطني األحـوازي
  20/4/2012حرر في 


