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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  › واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا ‹
  

  صدق اهللا العلي العظيم
   سورة آل عمران103آیة  

  
  تشكيلبيان 

  قيادة مرآزية جديدة
  لحرآة التحرير الوطني األحوازي

  
  وازي الثائرـايها الشعب العربي األح

  وازية البطلةـقيادات التنظيمات األحفي رفاقنا  يا
  ا المؤيدون واالنصارايه

  الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة 
  يا جماهير امتنا العربية المجيدة

  ايها االعالميون اصحاب القلم الحر
  

ي   تالل االيران ل االح واز من قب تالل األح ة اح رى نكب ذآرى المشؤومة ذآ اب ال ى اعت ر عل ونحن نم
يدخل      وازي س ي األح عبنا العرب ا ش رة عيونن صري وق ه العن ر    83 عام ت ني رزح تح و ي ا وه  عام

يض  تالل الفارسي البغ ة    األح واز المحتل ي األح دو الفارسي ف ع الع ة م ضم المواجه ي خ ن ف  ، ونح
ا  ثوخارجه دو الخبي ذا الع آمر ه ي ال تعرف وت ه الت ي محاوالت اآر ف ه الم اليبه ودهائ ر شتى اس  عب

ة ال       من خاللها شق    يهدف اليأس من بث سمومه وخبثه ومحاوالته التي        صفوف التنظيمات األحوازي
ا   مناضلة حرآنستثنى منها حرآتنا ال   ، ة التحرير الوطني األحوازي اال ان اهللا حافظا لألحواز وحاميه

ا مسبقا                  فقد   اهم به ة ونبهن ذه المخططات االيراني ا له ة لتوقعن دة طويل ل   حذرنا رفاقنا منذ م ولكن بك
اد ضحية   الطويل  ربنا  الذين هم رفاق د    اسف سقط بدون قصد بعض االخوة      في مسيرة النضال والجه

ة في ساحة                خداع هذا العدو الذي اتى لهم عبر من ال ذمة لهم وال ضمير ليقوموا بتنفيذ اجندة ايراني
ؤالء    اري له سأل الب وازي ، ن ضال األح شف  ال  الن اق ان يك ل رف صيرة   اهللا عزوج صر والب م الب له

ضاالتهم وتغليب مصلحة األحواز وشعبها            تنظيماتهم التي هي بحا   رشدهم و ويعودوا الى    جة لهم ولن
ا وهي         فوق المصالح الخاصة التي تذوب     ذا          في خضم مصلحة األحواز العلي ود ه ر األحواز ليع  تحري

شعب االحوازي مصدر سلطاته                      ا ال القطر العربي السليب دولة عربية مستقلة ذات سيادة يكون فيه
اني ال   م ديمقراطي برلم ه حك م في يوم حكوان الحك ة  راث واز دول ة األح ون دول ي  ، لتك ة ف نموذجي
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واطن وال          المنطقة بعد التحرير ودولة      نهض بمصلحة الم وطن وتغليب مصلحة   مؤسسات حضارية ت
وطن االسير       على اي مصلحة    مستقبل األحواز  ذا ال د ه ر ع     اخرى لنبع د نعمة التحري د  بع ن اي تهدي

  .كامه ال قدر اهللا من ضياع او يسقط نتيجة ظلم حيتعرض له هذا الوطن 
  
ا    ة حرآة التحرير الوطني األحوازي من قد خرجت قياد  ل ديا لنواياه شكل تح  اول تجربة حقيقية آانت ت

أن     ؛ الحسنة تجاه قرة عيوننا شعبنا األحوازي االصيل         م ب ى جانب حقك خرجت قيادتكم ايها الشعب ال
ارة    ست ام واز لي ون األح ة تك ون   وراثي سات يك ة مؤس ل دول ة ب صدر   او مملك و م شعب ه ا ال فيه

ا     سري                  والسلطات آله ام الحر وال ا بواسطة االنتخاب الع رئيس منتخب ا ال وتكون  المباشر  يكون فيه
د                           ه ، نري رئيس وانتخب ك ال شعب ذل رة واحدة اخرى ان اراد ال د لم ة للتجدي ة قابل دة معين الرئاسة لم

   .يادة وسالمة صونا لألحواز شعبا وترابا وسذلك ا وي سلمالالحواز حكما ينتقل فيه
  

  وازيونـايها األح
  

ذات       ذت ال خرجت حرآة التحرير من معضلة حقيقية وصعبة تجاوزتها القيادة بفضل اهللا عزوجل ونب
أذن      اووغلبت مصلحة األحواز على اي مصلحة ذاتية او خاصة      د ب ى االب  حرآية ، وانتهى االمر وال

ا شعبنا انت شعب حر          اهللا لصالحكم ياقرة عيوننا شعبنا العربي األحوازي ،         وخلقت حرا وجديرا       في
ان تكون سيدا على نفسك ومستقبلك فال خوف بعد اليوم على االحواز ال من العدو االيراني وال من                  ب

ستقبله    ه وم ار حيات ى ان يخت ادرا عل د ق عبنا وهللا الحم أن ش در اهللا ف نا ان اصابها مرض ال ق نفوس
ه   ل ل ذي يكف االمر ال ن وال ب تقرار واالم ظ    االس ذي يحف تور ال ادل والدس م الع المة الحك ة وس طمأنين

للشعب حرمته ويذود عن آرامته ويصون حكمه الذي تقرره االنتخابات التي يقيمها شعبنا األحوازي              
  .بأرادته الحرة 

  
  وازيـقرة عيوننا شعبنا االح اي

  
ر بفضل اهللا ع      ة وهي بخي زوجل وبفضل   لقد تجازت حرآتكم حرآة التحرير الوطني األحوازي المحن

ى             وا ال ذين وقوف ة ال ادات الفصائل األحوازي ا االبطال في قي حنكة رجال حرآة التحرير وحكمة رفاقن
ة                    ألف تحي شعب العربي االحوازي ، ف صراط وتنتصر ارادة ال ستقيم ال ر لي ة التحري ادة حرآ جانب قي

واقفهم    واالحرار   لرفاقنا في التنظيمات االحوازية      قدير واجالل ت  المشرفة التي ستكون       على اصالة م
ورآتم                 ة ، فب ورة األحوازي اريخ الث محفورة في ضمير حرآة التحرير الوطني األحوازي ومدونة في ت

  .يارفاقنا في فصائل الثورة االحوازية بدون استثناء ، وعاشت األحواز قوية متماسكة 
  

ر   التوجه االحوازي االصيل اوبفضل هذ  اء اجتماع  استطاعت حرآة التحري ين    من انه ة ب ا المتفرق اته
ة والمجلس المرآزي         داخلي                القيادة المرآزي ام ال دة بموجب النظ ة الجدي ا المرآزي شكيل قيادته من ت

    :للحرآة ، فقد تم تشكيل القيادة المرآزية على النحو التالي 
  
  لحرآة التحرير الوطني األحوازي القيادة المرآزية الجديدةتشكيل  :اوال  »
  

 مين العام للحرآة األ– خزعل الهاشمي •
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  نائب االمين العام ورئيس مفوضية التعبئة والتنظيم– ةنعم سيد طاهر آل سيد •
 ومفوضية األحواز

  أمين السر– عقيل األحوازي •
  رئيس مفوضيتي الخارجية والمالية– فيصل الكعبي •
  رئيس مفوضية الدفاع وعضو مفوضية األحواز– ابن الزبيدي •
 وعضو مفوضية األحواز األمن  رئيس مفوضية– ابومحمد •
  رئيس مفوضية العشائر– ابن المحمرة الزبيدي •
 رئيس المنظمات الجماهيرية – )ابو عثمان(مصعب عبداهللا المرقال األحوازي  •

 وعضو في مفوضية األحواز
والناطق  رئيس مفوضية العالقات األحوازية –) ابواياد( سيد صقر آل سيد نعمة •

 الرسمي مؤقتة بالوآالة
  األحوازيةسرة واألالمرأةمفوضية  رئيسة – حرية الباوي •
 فارسيةالغير  شعوب رئيس مفوضية ال–) ابو الوليد( الخزرجيخالد  •
  رئيس مفوضية الثقافة واالعالم– )ابوقاسم(محمد عبداهللا الكعبي  •
  رئيس المفوضية األحوازية لحقوق االنسان– علي فهد األحوازي •

  
ـا  » ر  :ثاني ة التحري د حرآ وازي  تناش وطني األح ي المنظم ال ا ف ع رفاقن ة والمواق ات االحوازي

ات من               شر اي تصريحات او بيان االحوازية واالخوة االشقاء العرب في وسائل االعالم العربي بعدم ن
ر شرعية وال    تلك تعتبر و؛ اي عضو قيادي سابق في قيادة حرآة التحرير      ات غي التصريحات والبيان

أي شكل من االشكال      ة ب ل الحرآ ة    تمث واد تنسب للحرآ رد ؛ ورفض اي م ة ال  ت  من صناديق بريدي
دة    او شبكة األحواز     تمثل حرآة التحرير الوطني األحوازي       ة المعتم صناديق البريدي رسميا من    ، وال

  .   هي المنشورة على شبكة األحواز التحرير  قبل حرآة
  
ا  » ة  :  ثالث دول العربي وازي ال وطني األح ر ال ة التحري ادة حرآ د قي ة تناش دول العربي ة ال وجامع

ة      واالحزاب ة            والقوى السياسية العربي ة واالقليمي صديقة والمنظمات الدولي دول ال دم   وال ول اي   بع قب
ادة        ة تحرك سياسي يقوم به عضو سابق في قي ر    الحرآ ة التحري وطني األحوازي تحت    بأسم حرآ  ال

ة        ، وان اعضاء القيادة ا    او مسمى    اي صفة  دة هم المبين د      اسماؤ لمرآزية الجدي  ) ألولا( هم في البن
سابقي         آتب  تعتبر   ا، آم في التشكيل    ة   ن  التخويالت التي بحوزة االعضاء ال اء     ملغي ك النته ا وذل  حكم

   . الوطني األحوازيلحرآة التحريرالجديد  من التشكيل القيادي عضويتهمصالحيات 
  
ا   ني األ تباشر القيادة المرآزية الجديدة لحرآة التحرير الوط  :رابعا » ارا   حوازي اعماله رسميا اعتب

  .  م2008 / 4 / 1 تاريخمن 
  
  :في اعتبارا من تاريخ صدوره  ينشر هذا البيان  :خامسا »

 الموقع االعالمي لحرآة التحرير www.Al-Ahwaz.com: واز ـشبكة األح
 الموقع السياسي لحرآة التحرير  www.Al-Ahwaz.net: واز نت ـواألح

  واز المحتلةـ تلفزيون دولة األحwww.Ahwaz.tv: واز ويذاع في فضائية األحـ
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  وازي الثائرـايها الشعب العربي األح
   في فصائل الثورةونايها القادة االحوازي

  ايها االشقاء 
  ايتها الدول الصديقة

  
د      هذه هي قيادة حرآة التحرير       شكيلها الجدي ة         هي   و ؛   الوطني األحوازي بت وادر الحرآ ة من آ ؛ نخب

ة           و وان القيادة الجديدة للحرآة تتعهد امام اهللا       دول االجنبي امام شعبنا وامتنا العربية واصدقائنا من ال
  :، مؤآدين على ان قيادة الحرآة ماضية بألتزاماتها الوطنية والعربية والدولية 

  
ا او ارث                  .1 سوا ملك ا الي مسمى    تؤآد حرآة التحرير الوطني األحوازي ان األحواز وشعبها لي

ه   ان نوع ا آ ه ؛  و مهم كله او هيئت خاص ش انوا  اش ر آ ات او دول او اي او اس او تنظيم
ل يبقى الماضي       سابقة  يدعي بأن األحواز ارثا الي امارة   مسمى اخر    م األحواز ب آانت تحك

األحواز  و،  من حياة الشعب العربي األحوازي بحالوته ومرارته        وجزء  تاريخ مقدر ومصان    
شعب    ؛   ي وحده  العربي األحواز   ملكا وارثا للشعب     دا الي مسمى       األحوازي   وان ال يس عب ل

ر     وصاحب القرار النهائي    وسيدا   االشعب األحوازي حر  وسيبقى   مصيره ومستقبله    في تقري
ائر   ضد األحتالل االيراني    ، وان نضاله    وهو اهل لذلك     ة   وتضحياته   الج هي من اجل     الوطني

 .وليس من اجل مسميات ؛ واستقالله آرامته وحريته وتحرير وطنه 
 
ك     الي وصاية او تبعية او احتواءاطعقآة التحرير رفضها ال   تؤآد حر  .2 ة التمل  او ادعاء بأحقي

رار          او التصرف باألحواز ومستقبلها او بقضيتها او بشعبها          ى استقاللية الق د عل ، مع التأآي
 .الوطني األحوازي 

  
شعب العربي األحوازي هو      .3 أن ال ق ب ا المطل وطني األحوازي ايمانه ر ال ة التحري د حرآ  تؤآ

الي                  أذن اهللا تع ة ب ة األحواز المرتقب ر     مصدر السلطات آلها في دول د التحري م  بع ؛ وان الحك
شعب                   ر ال شعب ال غي م ال ر ان يكون حك ة التحري ؛ السياسي في األحواز الذي تؤمن به حرآ

 .المباشرة حكم برلماني رئاسي ديمقراطي يأتي عبر االنتخابات الحرة 
  

وطني األح  .4 ر ال ة التحري د حرآ ي تؤآ ضها القطع ى رف اءات ألوازي عل ه ي ادع ا باطل تطلقه
ة ا   دعيي دوائر العدو االيراني او المغرضين        ادة حرآ ا ان قي وطني األحوازي     فيه ر ال لتحري

ضالها          بعد األستقالل  تتطلع الى االستيالء على الحكم في األحواز       ة ان ن  ، وتؤآد قيادة الحرآ
 شعبنا العربي األحوازي وحسم األمر           صا لوجه اهللا وفي سبيله من اجل نصرة قضية              لخا

سيادة     ألستقالل واقامة لصالحه عبر تحرير األحواز واعالن ا    ة األحواز المستقلة ذات ال  دول
 . واز ـوعاصمتها مدينة األحالكاملة 

 
ادة   .5 تكون قي ة س ر حرآ ورة       التحري صائل الث ي ف ة ف ادات االحوازي ع القي صير لجمي ر ن خي

ة             األحوازية وستعمل مع المحيط اال     حوازي بما يعود بالخير لقضية شعبنا ، وستكون الحرآ
شقاقات في اي فصيل وتقف                       ة اي ان شمل االحوازي ، ومحارب مصدر مسعى حميد لجمع ال

 .الى جانب قياداتها الشرعية بكل ما ينهض بها لتعود الى عافيتها وعملها النضالي 
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ا العربي        فها  ووقالتحرير  حرآة  قيادة  ستواصل   .6 ضايا امتن ى      ة المج الى جانب ق دة والعمل عل ي
 .ا الممكنة والمتواضعة نصرتها حسب قدراته

 
ر          وقوفها المبدئي والثابت     قيادة حرآة التحرير     تؤآد .7 شعوب الغي الى جانب نضال منظمات ال

ر ا      تالل الفارسي    فارسية في نضالها المشروع ضد االح       ى     من اجل تحري ا والعمل عل  وطانه
ف ا     ز المواق ا وتعزي ات معه ق العالق شتوثي شتر  آترلم دو م د ع تعمار  ة ض ل باالس ك متمث

 .حتى نيل حقها في تقرير مصيرها والحكومة االيرانية الفارسي 
 

شعبنا العربي األحوازي وقضيته    مع الدول الصديقة لتعاونها  آة التحرير    قيادة حر  واصلست .8
ة  وطني     العادل ضال ال ة تناصر الن ة دولي شكيل جبه شترآة وت صالح الم ادل الم ل تب ن اج م

أذن اهللا         لل شعب العربي األحوازي وحقه في التحرير واالستقالل ، وان األحواز بعد التحرير ب
   .والعالم ستكون دولة تعمل مع المجتمع الدولي آأسرة تسعى الى استقرار المنطقة 

  
  واز األصيلـب األحـيا شع

  
ة    ..  وهوية اومصيرا ووجود اقضية وشعبا وحقوق  .. حواز  لألسنبقى اوفياء   عهدا عهدا    ل هي امان ب

ر ؛ ولن نفرط بأي حق احوازي مشروع في اعناقنا الى يوم الدين ؛      وطني   ولن تكون حرآة التحري ال
راب األحواز                      مصدر ضر األحوازي   ى ت م ان نصلى عل دنا معك ا آانت الظروف ، فعه ر باألحواز مهم

  .بأذن اهللا تعالي مستقلة خليجية دولة عربية وهي 
  

  األصيل  شعب األحواز عشتم يا قرة عيوننا يا
  عاشت األحواز حرة عربية لالبدو
  الخليج العربي بضفتيه عربيااش عو
  المجد والخلود لشهداء األحواز واالمة العربيةو

  ..واألحواز النا وما نطيها 
  

  
  واهللا أآبر

  ونصر من اهللا وفتح قريب
  وانها لثورة حتى التحرير واألستقالل

  
  وازيـقيادة حرآة التحرير الوطني األح

  
  واز المحتلة ـاألح

  ثالثاء ال يومالموافق
   هجري1429 ربيع االول 24
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