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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  يوم الشهيد األحوازي بيان
  جبهة تحرير عربستان عدام قادةعاما على ا 49ذكرى البمناسبة 

  حركة التحرير الوطني األحوازيصادر عن 
  › الشهيد األحوازييوم  ‹

  
  

  يف دعوة االنسان اىل اخلري حيث فيه الفالحقال اهللا عزوجل 
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَـِئَك ُهمُ َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة يَ  ‹   › )104( اْلُمْفِلُحونَ  ْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  صدق اهللا العلي العظيم
  سورة آل عمران  

  
  

  ايها األحوازيون
  ايتها الجماهير العربية

  
 13/6/1964ي الساعة الخامسة فجر يوم السبت في فلكي ال ننسى وال تنسى اجيالنا االحوازية المقبلة انه 

عدم ثالثة أحوازيون هم قادة من بنادقه لياالحتالل االيراني العنصري رصاصاته معسكر مدينة األحواز اطلق في 
،  جبهة تحرير عربستان وهم الشهيد محيي الدين آل ناصر وعيسى المذخور النصار ودهراب اشميل الناصري

؛  تربة لتكون غذاءا لشجرة الحريةالفي هذه ولكن دماءهم تسربت  األرضرة على سقطت اجسادهم الطاه
لكن في الحقيقة هذه الدماء اعتقد العدو المحتل بأعدام هذه الكوكبة انه انهى نضال الشعب االحوازي ؛ 

  .ا، وثمارها شاهدة عيان على حاضرنوقودا لتشعل نار الثوة االحوازية من جديد وبقوة  تالطاهرة كان
  

؛ الذي مات هو ان هؤالء الشهداء الثالث االبطال لم يموتوا بل هم احياء عند ربهم يرزقون ايضا لكي ال ننسى 
في دماء الشعب االحوازي وهو يستلهم الدروس في مواصلة مقاومة  تسريوان مسيرة شهدائنا ؛  الجالد

  .االحتالل االيراني العنصري البغيض 
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او يين الثالث ومن لحق ركبهم الشريف لم ينتفضوا من اجل نعرة طائفية دينية عندما ضحى الشهداء االحواز 
الي المقدسات الدينية بل   بالمساس لم يتعرضوانزيه ؛ و بكل ايمان وطني طاهر مذهبية او عشائرية انما ضحوا 

  .جذوره يرفضون االحتالل االيراني من على مستوى من الوعي الناضج بأنهم كانوا 
  

اصيل نابع من من منطلق وطني االيراني العنصري رفضوا االحتالل  الثالث مفجري الثورة االحوازيةان الشهداء 
 دينه او لونه او لغته او عرقهبغض النظر عن هوية هذا االستعمار او الي استعمار يتعرض له وطنه  رفض االنسان

او ملحدا ، مسحيا او بهائيا او يهوديا ؛ يا او شعكان سنيا  ؛ او ظالما او عادال ان كان ديمقراطيا او ديكتاتوريا 
، ونريد ان نحرر واننا لن نقبل ان نخضع الي استعمار ؛ الل االيراني النه احتالل واستعمار اننا نرفض االحت

  .بلدنا االحواز اسوة بالشعوب المحررة 
  

مبررات ؛ الظر عن بغض النشمله  بأن تجزء الشعب او تعمل على تفريقهذه هي االصالة النضالية التي ال تقبل 
للتوجه الوطني  اهي نقيضبل  عن الشريعة وال عن العقلال الحق واالنصاف و عن مبررات ال تنبع هي باالساس 

   .مثل األحواز، وهي بالتالي ال تنهض بقضية وال تستطيع ان تستعيد حق سليب مغتصب األصيل 
  

التراث االحوازي االصيل بكل تفاصيله لتبقى حركة نحن في حركة التحرير الوطني األحوازي نحافظ على هذا 
التحرير الوطني االحوازي بنكهتها االحوازية االصيلة وبهويتها االسالمية المعتدلة وبأنسانيتها التي تحترم ادمية 

  .االنسان التي هي ذمة في اعناقنا ال تفارقنا الى يوم الدين 
  

حوازي ان نمضي بالثورة االحوازية محافظين على خطابها وعليه فأن الدروس المستخلصة من يوم الشهيد األ
سياسة وطنية مبنية على االعتدال وعلى االسلوب الحضاري في الخطاب الوطني يعتمد السياسي الوطني الذي 

الشعب األحوازي وعرى ونبذ الطائفية والمذهبية او أي تحريض ديني او عشائري او عنصري يهدد وحدة 
وتماسكه ، واستخدام الخطاب السياسي الوطني الحضاري المعتدل الذي يوحد الشعب االحوازي على عروبته 
ومقاومته لالحتالل االيراني ، ليكون هذا الخطاب الحضاري المعـتدل البديل المقبول احوازيا وعربيا واسالميا 

حوازي ويوحده ويخدم مصالح األحواز ومستقبلها ودوليا عن أي خطاب آخر ، خطاب يحترمه الشعـب األ
ويقطع الطريق على العدو االيراني من توظيف أي خلل في خطابنا الرسمي لصالح خطابه السياسي ومشاريعه 
االستعمارية والتوسعية ، خطابا سياسي بحت خالي من أي نعرة دينية او طائفية او عرقية ؛ خطابا مبني على 
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ب األحوازي الفكرية والدينية واالجتماعية والثقافية والسياسية ؛ خطابا يحمي األحواز احترام كل مكونات الشع
السالم ينشر و خطابا يغرس المحبة والتراحم ؛ من آفة الفتنة البغيضة المهددة لتماسك األحواز ووحدتها الوطنية 

  .التعاضد ورص الصفوف يحث على و الطمئنينة واالستقرار  يدعم ركائزو 
  

ال بالتظاهر ؛ يكون قرارنا الوطني االحوازي مستقال بالقول والفعل فل عن استقاللية قرارنا بان ال نغان ا كما علين
القرار الوطني األحوازي قرار علينا ان نقر ايمانا والتزاما بأن ان بشىء والعمل بشىء آخر ، وعليه فبالكالم 

وال يجوز الي جهة احوازية او غير احوازية نبي ؛ من قبل االجمستقل ال يخضع الي وصاية او تبعية او احتواء 
   .وحده حق وطني مقدس منوط بالشعب األحوازي هو التصرف بهذا الحق بما يضر بالقضية األحوازية ؛ و 

  

ان يتوحد األحوازيون في تنظيم احوازي موحد ايها االحرار والمناضلون ومن اهم هذه الدروس المستخلصة 
التي تحافظ على الخصوصية االحوازية وتحترم هذا النبيلة والسامية الحميدة ة االسس الوطنيسقف تلك تحت 

من اجل االحواز ولوحدة الشعب االحوازي ولتحرير االحواز والقامة دولة  نناضلالميراث االحوازي االصيل وان 
دات والتركيبة االحواز المستقلة التي من اهم سماتها العدالة والحرية واحترام االديان والمذاهب والمعتق

 وسياسيا وحضاريا بكلوثقافيا وتوعويا اجتماعيا و بالشعب االحوازي علميا هذه الدولة تنهض ؛ وان االجتماعية 
  .ة وكيانا بالخير واالستقرار والتطور والحداثة المتألقة ما يعود على االحواز شعبا ووطنا ودول

  

  :ير من قول اهللا تعالي فليستلهم من يريد ان تكون عاقبته على خير في فعل الخ
َها َوَما َلهُ  َيا نُؤتِِه ِمنـْ نـْ   )20( ِفي اْآلِخَرِة ِمن نَِّصيبٍ  َمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلِخَرِة َنزِْد َلُه ِفي َحْرثِِه َوَمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ

  صدق اهللا العلي العظيم
  )104( –سورة الشورى   

  
  

  واألحواز النا وما نطيها
   أكبر ، نصر من اهللا وفتح قريبواهللا

  وانها ثورة حتى النصر والتحرير واالستقالل
  

  حركة التحرير الوطني االحوازي
  13/6/2013حرر 


