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م لرحي ا لرحمن  ا اهللا    بسم 

وما جعله اهللا اال بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر اال من 
  عند اهللا العزيز الحكيم

  
  صدق اهللا العلي العظيم

   126 أية – سورة آل عمران 

  

  بيان سياسي

  حول تشكيل قيادة مرآزية جديدة موسعة 

  لحرآة التحرير الوطني األحوازي
  

  ألحوازي الثائر في األحواز المحتلةها الشعب العربي ااي

  يا ابناء األحواز في المهجر

  ايها االبطال االشاوس ابناء انتفاضة رفض االحتالل الفارسي

   داخل وخارج األحواز المغتصبةيا ابناء تنظيم حرآة التحرير الوطني األحوازي االبطال

  ايها النشامى مؤيدي وانصار حرآة التحرير الوطني األحوازي

 االخوة النشامي البواسل ابناء حرآة الشهيد فهد عبداهللا األحوازي وحرآة شهداء مشداخ ايها

  األحوازية وحرآة تجمع شباب المحيسن األبطال واتحاد الشباب المسيحي األحوازي الغيارى

  ايتها الفصائل األحوازية داخل الوطن السليب وخارجه

وادباء وفنانينساسة وآتاب ومثقف.. ايها األحوازيون المستقلون    ين وصحفيين وشعراء 

  يا نساء األحواز المجيدات

  الدول العربية الشقيقة

  االمانة العامة لجامعة الدول العربية

  منظمات واحزاب وقوى وطنية وقومية وشخصياتيا ابناء امتنا العربية ، 

  يا ابناء القوميات غير الفارسية المضطهدة

  يا احرار العالم

  م المتحدة األمانة العامة لألم
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  المنظمات والهيئات المعنية بحقوق االنسان والالجئين والعفو الدولي

  

بأسم الشعب العربي األحوازي وبأسم االرض األحوازية وبأسم التاريخ العربي األحوازي 

االشم نقف دقيقة حداد على االرواح الطاهرة التي سقطت على ثرى تراب األحواز من اجل 

د الغزاة األيرانيين المستعمرين العنصريين ، ولنقرأ سورة الفاتحة التحرير واالستقالل وطر

شهدائنا االبرار وشهداء امتنا العربية    .على ارواح 

  

آما ان قيادة الحرآة خسرت احد قادتها البارزين في ساحة النضال األحوازي وقائد الوحدة 

 مع حرآة التحرير الوطني االندماجية التي قادها عندما وحد الجبهة العربية لتحرير األحواز

( األحوازي الشهيد المناضل القائد سيد علي سيد هادي سيد عدنان الموسوي رحمة اهللا عليه 

الذي آان اسمه في ) آخر أمين عام آلخر قيادة عامة شرعية للجبهة العربية لتحرير األحواز 

 –صقر الهاشمي  ( قيادة الحرآة بعد الوحدة االندماجية في التشكيل القيادي السابق بأسم

بتحريرها ) المستشار السياسي االول للحرآة  ، عاش القائد مناضال من اجل األحواز مؤمنا 

من االحتالل االيراني واستشهد وهو على العهد باقيا امينا على مبادىء الثورة األحوازية ، 

الية ، ونحن رحم اهللا شهيدنا ، وستكون سيرته الذاتية طريقا نستضيىء بها في مسيرتنا النض

  .على عهده باقون حتى استقالل األحواز 

  

  ..يا احرار العالم .. ايها االشقاء .. ايها األحوازيون 

في خضم المواجهة العربية الكبرى التي ينازل فيها الشعب العربي األحوازي وحيدا في ساحة 

ظل الوغى من أجل نيل حقه المشروع في السيادة الوطنية على أرضه العربية الطا هرة وفي 

 20 األحتالل في منذ عاممالحم االنتفاضات الجبارة التي سطرها شعبنا العربي األحوازي 

 والتي توجت بأنتفاضات متالحقة 1979مرورا بأنتفاضتنا الباسلة عام  1925ابريل / نيسان 

ن وما لحقتها م) انتفاضة شرارة االستقالل والتحرير (  اطلقنا عليها والتي م 2000في عام 

 من 2006 وعام 2005انتفاضات رفعت رؤوسنا عالية شامخة ، وانشاء اهللا سيكون عام 

اعوام الحسم العربي في األحواز ، تلك انتفاضات شعبنا الباسل المجاهد الصابر المرابط 

الصامد على رحمة الباري عزوجل بكل قوة معلنا شعبنا المتنا العربية واالسالمية والعالم انه 



 

Main e-Mail NLMA ahwaz1925@al-ahwaz.com البريد المرآزي لحرآة التحرير الوطني األحوازي 

Al-Ahwaz.com                                                                                                                           3 

 حرآة التحرير الوطني األحوازي
The National Liberation Movement of Ahwaz (NLMA) 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

Fax: 1-240-358-2369 فاآس   
Fax: 1-530-678-5231 آسفا  

 البريد المرآزي للحرآة
ahwaz1925@al-ahwaz.com 

http://www.al-ahwaz.com 
al-ahwaz@al-ahwaz.com 

 

٭٭٭ 

   2005 / 11 / 1: التاريخ 

  اعالم  1 –  2005111: الرقم    

د االجنبي األيراني االستعماري على تراب األحواز الطاهر ، وان شعب األحواز يرفض التواج

عقد امره وتوآل على اهللا وبمشيئته على المضي في المنازلة العربية الكبرى حتى اعالن 

استقالل األحواز وتحريرها من رجس االحتالل األيراني المتمثل بالعنصرية الفارسية 

وطن الشعب .. وطن األجداد واالباء االوائل .. سيادة وطننا الشوفينية الغاشمة الغاصبة ل

  .العربي األحوازي الحر 

  

في هذا الخضم الوطني الذي نقف من خالله في معارك الشرف والتحرير ، وفي خضم هذه 

المواجهة العربية األحوازية ضد االستعمار األيراني ، تعلن قيادة حرآة التحرير الوطني 

يع قيادتها وصوال الى تلبية رغبة وتطلعات شعبنا لقطف ثمار انتفاضتنا  األحوازي رسميا توس

والتحرير ( الباسلة   وأيصال صوت شعبنا سياسيا الى آافة المحافل ) انتفاضة االستقالل 

  .الدولية 

  

قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي بأنه طالما لم تستجب ايران لنداء  وعلى هذا تؤآد 

النسانية واألنصاف والسلم آما تقره األعراف الدولية ومبادىء األمم العقل والضمير وا

المتحدة وما انبثق عنها من قرارات تخص حقوق األنسان واستنادا الى األعالن العالمي 

لحقوق األنسان واسوة بالشعوب التي نالت أستقاللها في نهاية القرن الماضي وفي األلفية 

لثالثة وعلى هذا األساس فأن من  حق الشعب العربي األحوازي مزاولة نضاله بكافة السبل ا

المشروعة نضاليا وحضاريا ووفقا للقانون الدولي واستنادا لمبدأ حق الشعوب في تقرير 

مصيرها بما فيه حقه في الكفاح الوطني المسلح داخل األحواز المحتلة على ان تكون االهداف 

التحرير الوطني األحوازي تفرق بين النضال المنتخبة غير مدنية ملطقا ، فـأن قيادة حرآة 

سواء آان داخل األحواز او خارجها ، فقضية  الوطني المشروع واألرهاب أو العنف اينما وجد 

شعبنا مرتبطة بينه وبين استعمار واحتالل اجنبي ، وشعب يتطلع الى انهاء هذا االحتالل 

ا فبما ان شعبنا األحوازي يقع واعالن استقالل وطنه والعيش بكرامة وانسانية ، وعلى هذ

تحت االحتالل العسكري المباشر بالدرجة االولى فالمقاومة بجميع اشكالها ضد هذا المستعمر 

األيراني المتمثل بالعنصرية الفارسية فرض واجب على شعب األحواز حتى طرده واعالن 

  .االستقالل 
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  يا احرار العالم

  
  تمسكها بمشروعها السياسيان حرآة التحرير الوطني األحوازي تؤآد

من اجل تأمين االسعاف الدولي لتوفير )  االرض مقابل النفط( 

الحماية الدولية لشعبنا االعزل ومنحه الحق المشروع  في استقالله ، 

وممارساته القمعية المتغطرس والحد من تصرفات النظام األيراني 

ألعزل حيث واألرهاب المنظم الذي تمارسه حكومة طهران بحق شعبنا ا

المقابر الجماعية وعمليات األعدام الوحشية وتهجير شعبنا من اراضيه 

وأحالل مستوطنون فرس مكانهم ، مما يؤآد ذلك على نوايا واصرار 

حكومة طهران في تغير ديموغرافية األحواز وتطهير العرب األحوازيين 

من وطنهم ، على هذا نطالب المجتمع الدولي بأسم ثمانية ماليين 

حوازي ونخص بالذآر هيئة االمم المتحدة والدول دائمة العضوية في أ

مجلس االمن الدولي وجامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها 

المباشر لضمان وقف تلك االجراءات التعسفية والقمعية ووقف حمالت 

األعدام واالعتقاالت العشوائية ، آما تطالب حرآة التحرير الوطني 

 التدخل من قبل وآالة الطاقة الذرية بأبعاد األذى عن شعبنا األحوازي

 محاوالت ايران الى جر المنطقة من جراءالعربي األحوازي وحمايته 

ومياهنا الى شبح التسليح النووي ودفن النفايات النووية في أرضنا 

آوننا ال نؤمن  بأنتشار اسلحة الدمار الشامل ألننا وخليجنا العربي 

وعلى هذا األساس تعلن .  ممارسات حكومة طهران لسنا طرفا في

حرآة التحرير الوطني األحوازي تأييدها الكامل لمعاهدة منع انتشار 

  . اسلحة الدمار الشامل 

  

  .. ..ايها الشعب األحوازي 

أن حرآة التحرير الوطني األحوازي تؤآد احترامها للقوميات غير العربية التي لها حق 

ق معيار من سكن األحواز قبل األحتالل ، آما تؤآد حق ممارسة الشراآة في دولتنا وف
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الحريات والمعتقدات الدينية وآل على ملته بحرية آاملة وممارسة شعائره الدينية ، آما تعلن 

  .حرآة التحرير الوطني األحوازي  أعطاء المرأة حقها في ممارسة دورها السياسي  

  

والعرقية والمذهبية والتعصب الديني أن حرآة التحرير الوطني األحوازي تنبذ  الطائفية 

والمحسوبية والمنسوبية ومحاوالت تسيس الدين وتألية الزعامات الفردية ، وتؤمن بكل 

والثوابت الوطنية  والتحالف على اساس الحد األدنى من القيم  اشكال األتالف والشراآة 

  . والديمقراطية 

  

  يا شعبنا األحوازي المنتفض

  

د توآل على اهللا ابناءآم في القيادة المرآزية لحرآة التحرير الوطني األحوازي على هذا ، فق

مصلحة األحواز ( على المضي في خطها السياسي الثابت والمعلن رسميا والنابع من مبدأ 

، هذه السياسة الواضحة لقرة العين وتاج الرأس شعبنا العربي األحوازي ، ) العليا اوال 

نادى معنا جمع خير من ابناء األحواز األبطال من أهل الفكر ومن رجال وت.. والمتنا العربية 

الدين وشيوخ عشائر ومثقفين ومن اساتذة ومفكري المؤسسات العلمية واألآاديمية 

والعسكريين ورجال األعمال ومن آافة الوان الطيف األجتماعي لبحث مستقبل األحواز العربي 

بوعي وأدراك بظروف المرحلة الحالية وأشتراطات والخروج من الواقع الحالي لألحتالل و

العمل التاريخي في هذه المرحلة الدقيقة وأنطالقا من عمقنا القومي االستراتيجي ، وللعالم 

قيادة حرآة التحرير الوطني .. الحر  غطائنا في االسعاف الدولي ، وعلى هذا فقد ناقشت 

راسة التطورات التي تشهدها الساحة األحوازي والشهر عدة تشكيل القيادة الجديدة بعد د

قيادة حرآة التحرير الوطني  األحوازية وآثارها على المنطقة العربية والدولية ، فقد قررت 

األحوازي باألجماع واعتمد األخ خزعل الهاشمي أمينها العام تلك القرارات ، وهي على النحو 

  :التالي 

  قرار تشكيل القيادة المرآزية

   لحرآة التحرير الوطني األحوازي
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 رصد السياسي للتحرك االيرانيمفوضية ال : ابن البسيتين الطرفي .21

 عضو مستشار : ابن الشيخ خزعل الكعبي .22

 عضو مستشار : ابن آارون األحوازي  .23

  

هذا التشكيل تلبية لمقتضيات سياسية تخدم القضية األحوازية والحرآة والثورة ، و جاء 

حسب مقتضيات مصلحة حرآة التحرير الوطني قيادة جديدة موسعة تشكيل وجاء قرار 

  .ي وتطويرا لعملها في اداء واجباتها الوطنية والحرآية األحواز

  ثانيا

تباشر القيادة المرآزية الجديدة لحرآة التحرير الوطني األحوازي مهماتها الوطنية 

،  هجرية 1426 رمضان 28 ثالثاءيوم الاطة بأعضاءها رسميا اعتبارا من ومسؤولياتها المن

  .قرار صدور هذا ال ميالدية من تاريخ 2005 / 11 / 1الموافق 

  :رابعا

على األخ سيد طاهر آل سيد نعمة نائب األمين العام توجية دعوة رسمية لعقد اجتماع سريع 

العضاء القيادة المرآزية الجديدة الستالم االعضاء مهماتهم الوطنية رسميا ، ودراسة الخطة 

  .السياسية المقبلة 

  :خامسا 

وقع حرآة التحرير الوطني األحوازي ويذيعه ينشر هذا البيان في شبكة األحواز وفي م

  .تلفزيون األحواز المحتلة 

  ومن اهللا التوفيق

  نصر من اهللا وفتح قريب
نص القرار   انتهى 

  

  يا ابناء األحواز االحرار 

فأن قيادتها  ، 1982 / 12 / 6منذ انبثاقها في آما عهدتم حرآة التحرير الوطني األحوازي 

تجدد العهد امام اهللا وعلى رأسها السيد خزعل الهاشمي ضاءها الجديدة بجميع اعالمرآزية 

ان تبقى وفية للعهد الوطني وملتزمة في نضالها من اجل  والشعب األحوازي واالمة والتاريخ



 

Main e-Mail NLMA ahwaz1925@al-ahwaz.com البريد المرآزي لحرآة التحرير الوطني األحوازي 

Al-Ahwaz.com                                                                                                                           8 

 حرآة التحرير الوطني األحوازي
The National Liberation Movement of Ahwaz (NLMA) 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

Fax: 1-240-358-2369 فاآس   
Fax: 1-530-678-5231 آسفا  

 البريد المرآزي للحرآة
ahwaz1925@al-ahwaz.com 

http://www.al-ahwaz.com 
al-ahwaz@al-ahwaz.com 

 

٭٭٭ 

   2005 / 11 / 1: التاريخ 

  اعالم  1 –  2005111: الرقم    

الشعب العربي وتاج الرأس تجدد العهد لقرة العين انجاز االستقالل والتحرير انشاء اهللا ، و

 انه ال تتنازل عن اي حق تاريخي من حقوق األحواز لقيادةاوتؤآد االصيل بعروبته األحوازي 

لثابتة ، وانها تتمسك بقرارات الشرعية األحوازية و األحواز بمصلحة الوطنية والقومية ا

في –التي اقرها المجلس الوطني األحوازي والمصالح الوطنية االخرى العليا   برلمان األحواز 

  .ز شعبا وثورة وقيادة اعلى سلطة وطنية شرعية لألحوا - المنفى 

آما ان قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي تناشد آل الشعب العربي األحوازي برص 

الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية ، وتدعو ميسوري الحال من ابناء األحواز بضرورة اداء 

لوقوف فريضة وطنية تجاه شهداء األحواز ومواصلتهم بما يعيلهم والتكفل باسر الشهداء ، وا

الى جوار الفقراء والمساآين من ابناء األحواز وتضميد جراح شعبنا االعزل ، فأن اهللا 

عزوجل سيبارك في تجارتكم وينمي اموالكم وتتبارك بعطاياآم الخيرة ، وجزاآم اهللا الف خير 

 من ذا الذي يقرض( بسم اهللا الرحمن الرحيم : ، وحسبكم اهللا ونعم الوآيل ، وقال اهللا تعالى 

صدق اهللا ) اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا آثيرة واهللا يقبض ويبصط واليه ترجعون 

  .العظيم 

  

  ..ايها المناضلون األحوازيون .. ايتها الفصائل األحوازية .. ايها الشعب العربي األحوازي 

قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي الى اليقظة والتصدي لمروجي المشاري ع آما تدعوآم 

في  االيرانية القاضية بتشوية تاريخنا العربي األحوازي االصيل الذي يمثل المجد العربي 

 بدءا من التطاول على االسم -  البوابة الشرقية للوطن العربي الكبير –المشرق العربي 

( ناعتينه بالتسمية الفارسية وهي )  التسمية العربية –األحـواز ( العربي لوطننا األحـواز 

، وجاء هذا التطاول التاريخي الهجين بقصد تشوية الهوية العربية لألحواز والطعن ) ز األهوا

وادعاءات ومشاريع   ومجتمع –أزمة هوية ( بعروبة هذا القطر العربي السليب تحت غطاء 

، ومن اجل ذر الرماد في العيون ونشر الفتنة والفرقة في صفوف شعبنا واحراره ) مدني 

ات والتشكيك بتاريخنا وحضارتنا ، وبتخدير الهمم لدي ابناء األحواز ودفعنا الى االنقسام

تحت مسميات مجتمع مدني ، في حين ان العدو نسف آل مقومات مجتمعنا المدني بأحتالله 

لألحواز واصبح ال خيار له غير ان يتحول الى مجتمع مقاومة ، وتعد تلك المشاريع هي 

شاعر الشعب واستغالل االعالم بصورة خاطئة مشاريع تضليل وتعويم القضية وتالعب بم
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وخطيرة في حجب الحقيقة المشرقة ، وبث نواياهم المخادعة وتغليفها بخطاب اعالمي معلن 

لالستهالك المحلي يقضي بمخادعة الشعب ، وبخطاب آخر سياسي موازي سري بغرض ضرب 

قطار العربية القضية األحوازية من الخلف وفي الصميم ، وبث مشاعر التخوف لدي األ

الشقيقة واالجنبية الصديقة والهيئات السياسية المعنية من الفصائل األحوازية المنادية 

بأستقالل األحواز عن ايران ، وترجيح مساعي سياسات التعايش واالقرار بالخضوع لسلطة 

مدة االستعمار االيراني ، وبالتالي تكريس االحتالل ليبقى جاثما على صدر الشعب األحوازي ل

لهذه المشاريع بأن  اطول ، وليبقى شعبنا مكبال بقيود االستعمار االيراني ، بل بلغ بالمروجين 

والعنف بشرف نضال شعب األحواز وحرآة التحرير الوطني األحوازي  يلصقوا تهم االرهاب 

والمجلس الوطني األحوازي والفصائل األحوازية األخرى على انها تسعى الى توتير المنطقة 

  .راعات والحروب واالضطرابات وعدم االستقرار بالص

  

  يا ابناء األحواز

ان قيادتكم في حرآة التحرير تدعوآم الى رفض آل سياسات القبول بالتعايش القومي مع 

ايران والرضوخ الرادة المستعمر ، بل على ابناء األحواز جميعا ان يهبوا بالوقوف الى جانب 

آتكم المناضلة حرآة التحرير الوطني األحوازي التي الفصائل األحوازية وفي طليعتها حر

والتحرير ورفض االستمرار  تنادي بأنهاء االحتالل االيراني وتصفية وجوده وباالستقالل 

بسياسيات التعايش القومي الفاسدة التي اثبت التاريخ فشلها ، ولم يحصد منها شعبنا 

تيطان والقهر والتعسف واالعدامات والقوميات غير الفارسية غير المعانات والتهجير واالس

والطغيان والظلم والتفريس واالستيالء ، ومحاربة عروبتنا ، بل تريد اجتثاثنا آشعب من 

والتحرير .. ال للخداع .. ارضنا تماما ، وبعد اليوم ال للتعايش  ال لالستعمار .. نعم لالستقالل 

رايتكم يا احرار األحواز راية . .نعم لألحواز حرة عربية مستقلة .. واالحتالل االيراني  ولتكن 

 ، التي هي من رايات رسول اهللا محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم وصحابته االجالء اهللا أآبر

، وهي علم األحـواز الذي اقره المجلس الوطني األحوازي ليتشرف به نضال الشعب العربي 

  .األحوازي وتتبارك به الثورة األحوازية 
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 الفصائل األحوازية بأجراء االتصاالت االخوية والنضالية من اجل انجاز آما تدعو الحرآة

والتشاور وميزانها  مصلحة ( الوحدة الوطنية األحوازية التنسيقية المبنية على التنسيق 

د لنيل من اجل اغتنام اي فرص دولية مواتية تشكل قاعدة اولية تمه) األحواز العليا 

  .االستقالل لألحواز 
  لرحمن الرحيمبسم اهللا ا

واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا واذآروا نعمت اهللا عليكم اذ آنتم أعداء فألف 

بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وآنتم على شفا حفرة من النار فأنقذآم منها آذلك 

ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير )* 103*(يبين اهللا لكم اياته لعلكم تهتدون 

  )*104*(روف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ويأمرون بالمع
اهللا العلي العظيم   صدق 

عمران آل    سورة 

  

  
  واهللا أآبر والمجد لألمة والعزة هللا

  وانها ثورة حتى النصر والتحرير واالستقالل

  

  

  قيادة                                                                          

   الوطني األحوازيحرآة التحرير
  تلة ـواز المحـ األح

1 / 11 / 2005   
  
 


