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﷽

تــقــــديم
شرف لنا نحن مفـوضية الثـقافة واﻻعﻼم ان نقدم هذا الميثاق الوطـني الص ادر ع ـن الم ؤتمر
الوط ـني التأسيس ي لحرك ة التحري ر الوط ـني اﻷح وازي  ،مس تهلين الميث اق الوط ـني بالبي ان
اﻻساسي لتعـريف اﻻشقاء واﻻصدقاء بماهـية الحركة والثورة وتطـلعاتهما .
كما ان حركة التحري ر الوط ـني اﻷح وازي  ،وه ي تض ع الخط وط اﻻساس ية ف ي كفاحه ا آخ ذه
بعـين اﻻعـتبار انها امتداد عـضوي طبـيعي للثورة اﻻحوازية وانها فصيﻼ وطنيا ثوريا منها ،
وانها تعـتبر نضال الشعـب اﻷحوازي العـربي نضال وطـني قومي وحدوي ديمقراطي حضاري
 ،لذا فهي عـندما قررت عبر مؤتمره ا الوط ـني التأسيس ي ع ـلى وض ع دس تور الحرك ة ال ذي
يتض من الميث اق الوط ـني والنظ ام ال داخلي  ،وضع ـته انطﻼق ا م ن تل ك اﻻساس يات اﻻحوازي ة
والع ـربية  ،كم ا انه ا وض عت برنامجه ا السياس ي ع ـلى ارض ية تل ك اﻻساس يات الوط ـنية
والقـومية  ،استـنادا الى أماني ورغـبات الشعـب العـربي اﻷحوازي وتط ـلعاته المش روعة ف ي
الحرية واﻻستقﻼل وحق تـقـرير المصـير .
هذا هو الميثاق الوطـني بكل ما يتضمنه من عـناصر ومفاهيم وحقائق يتقدم به اليكم المؤتمر
الوطني التأسيسي عبر مفوضية الثقافة واﻻعﻼم تلتمس مناصرة اﻻشقاء واﻻصدقاء واﻻحرار
شع ـب اﻷح واز ف ي نض اله م ن اج ل اس تعادة وطن ه المغ ـتصب وحريت ه السلي ـبة واس تقﻼله
المعـطـل .
القضية اﻷحوازية هي امانة تاريخية في اعناق كل اعضاء حركة التحرير الوطني اﻷحوازي .
ﻻ احتواء  ..ﻻ وصاية  ..ﻻ تبعـية للثورة اﻻحوازية ..
نعـم للوحدة الوطـنية اﻻحوازية  ..نعـم للقـرار الوطـني اﻻحوازي المستـقـل الحر ..
نعـم للقـرار القـومي ضمن اﻻجماع العـربي ..
نعـم لتحرير اﻷحواز ..
نعـم للوحدة العـربية ..
هذا هو العهد الوطني والقـومي  ،وسنبقى عـلى العهد  ،وهذا هو قسم الثوار اﻻحرار .
عاشت اﻷحـواز عـربية حرة ابية .
المجد كل المجد لشهداء اﻷحواز واﻻمة العـربية ..
وانه لجهاد حتى النصر والتحرير واﻻستقﻼل ،،،
وﷲ أكبر والمجد لﻼمة والعـزة ،،،
مفـوضية الثـقـافة واﻻعـﻼم
1982/12/6
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﷽
البيان اﻷساسي
الى شعـبنا العـربي المناضل في اﻷحواز الثائرة وفي المهـجـر .
الى الطـليعة العـربية في المشرق العـربي ومغـربه  ..وعـلى امتداد الوطن العـربي الكبير .
الى احرار العـرب  ..والى احرار العالم ..
الى محبي السﻼم والعـدل والحرية والتقـدم الحضاري .
منذ ان احتل الفرس اﻷحواز في  ، 1925 / 4 / 20ومنذ انطﻼقة الثورة العـربية اﻷحوازية في
 22تموز  1925بقيادة الشهيدين ش لش وس لطان  ،وشع ـب اﻷح واز الع ـربي يخ وض نض اله
الوطني العادل ضد اﻻحتﻼل الفارسي العـنصري المتحالف مع اﻻستعـمار .
ان هذا الكفاح الوطني اﻷحوازي هو نضال وطني تحرري مش روع ح تم ع ـلى شع ـب اﻷح واز
ان ينتضم كتائب منظمة لمواجهة اﻻحتﻼل الفارسي العـنصري بشكل يؤهـل من ممارسة دوره
الوطني الثوري والحضاري بما يتناسب م ع مرحل ة النه وض ال وطني ض د اﻻح تﻼل الفارس ي
الغاصب سيادة اﻷحواز ) عـربستان ( .
ولق د ت ابع شع ـبنا ف ي اﻷح واز ثورات ه الثماني ة الكب رى باﻻض افة ال ى اﻻﻵف م ن اﻻنتفاض ات
ومواقف الرفض التي يسجلها يوميا شعـبنا المناضل ضد الطغاة بالمقاطعة والرفض والحجارة
والعـصي والكفاح المسلح رغـم حاجته للوسائل المجـدية للتحرير .
واستمرت الثورة مشتعـلة حتى قيام اول تنظيم سياسي تنظيمي عـسكري منظم  ،وهو ) جبهة
تحرير عـربستان (  ،ومنذ قيامها في عام  1956وهي تباشر مهماتها الوطـنية والنضالية في
تحرير اﻷحواز – اﻻرض واﻻنسان .
ونتيجة اﻻنتكاسات التي منيت بها الثورة اﻻحوازية والت ي خط ط الع دو الفارس ي واﻻستع ـمار
ادت الى اجهاض جبهة تحري ر ع ـربستان بع ـد تكال ب استع ـماري ش رس ع ـليها  ،لتـق ـويض
دورها الوطـني التحرري المشروع في تحرير اﻷحواز .
بالرغـم من ذلك الدور اﻻستعـماري في اجهاض جبهة تحرير عـربستان اﻻ ان مسيرة الجه اد
اﻷح وازي ل م تتوق ف  ،ول م ت ـنطفىء شع ـلة الث ورة الع ـربية ف ي اﻷح واز  ،وواص ل شع ـب
اﻷح واز الع ـربي نض اله ف ي تـق ـرير مص يره وتحقي ق الس يادة ع ـلى كام ل الت راب ال وطني
اﻷحوازي انطﻼقا من مشروعـية كفاحه وبشرعـية حقوقه الوطـنية الثابتة وبعـدالة قضيته .

عـلى هذا اﻻساس تأسست حركة التحرير الوطني اﻷحوازي فع ـليا ي وم اﻻثن ين / 6
 ، 1982 / 12انطﻼق ا م ن الوض ع السياس ي الع ام للث ورة وظروفه ا الصع ـبة والخطي رة ،
والمعـطيات السياسية التي شهدتها الساحة اﻷحوازية من المؤثرات الخارجية والداخلية منه ا
والسلبية عـلى حد سواء  ،انطﻼقا من ظروف الثورة ف ي تل ك الفت رة تأسس ت حرك ة التحري ر
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الوطني اﻷحوازي كفصيل أحوازي عـربي سياسي ثوري ديمقراطي حضاري يناضل الى جانب
فصائل الثورة اﻷحوازية والعـربية والعالمية من أجل الحرية والعـدل والكرامة والسﻼم والتقدم
 .حي ث ان اع ـضاؤها وه م نخب ة وطني ة م ن طﻼئ ع جبه ة تحري ر ع ـربستان – التنظ يم اﻻم –
خاضوا نضاﻻتهم المشرقة في بدايات الكف اح ال وطني المس لح فيه ا  ،الت ي ك ان يق ود نض الها
الشهداء القادة اﻻبطال البررة  ،وهم :




الشهيد محيي الدين الشيخ حميدان آل ناصر .
الشهيد الشيخ عـيسى المذخور النصار .
الشهيد دهـراب الشيخ شميـل الناصري .

الش هداء اﻻب رار ال ثﻼث اع ـدمهم الع دو الفارس ي ص باح ي وم  ، 1964 / 6 / 13وسياس ة
اﻻعـدامات سياسة عام ة ينتهجه ا الع ـدو بك ل تع ـسف  ،كأس لوب استع ـماري لف رض احتﻼل ه
وتمكين سيطرته عـلى اﻷحواز وارهاب شعـبها واخماد الثورة العـربية فيها .
ان حرك ة التحري ر ال وطني اﻷح وازي  ،حرك ة طـليع ـية سياس ية احوازي ة ع ـربية ثوري ة
ديمقراطية حضارية مستقلة  ،وهي امتداد طبيعي للث ورة اﻷحوازي ة  ،كم ا ان قي ادات الحرك ة
هم من قيادات وكوادر جبهة تحرير عـربستان واﻻتحاد العام لطلبة اﻷح واز ف ي ع ام ، 1958
م رورا بالجبه ة الوطني ة لتحري ر اﻷح واز والجبه ة الشع ـبية لتحري ر اﻷح واز والحرك ة
الجماهيرية العـربية في اﻷحواز  ،حتى قيام الجبهة العـربية لتحرير اﻷحواز في ع ام ، 1981
نتيجة اﻻفرازات الثورية المختلفة التي شهدتها الثورة اﻷحوازية خ ﻼل تل ك الحقب ة  ،وتط ـلعا
للمحافظة عـلى استقﻼلية القرار الوطني اﻷحوازي والعـمل عـلى صيانته وحمايته وابعاده عن
المؤثرات الخارجي ة اي ن ك ان مص درها ورف ض احت واء وتبع ـية الث ورة اﻷحوازي ة والوص اية
عـليها وابعادها عـن سياسة المحاور .
نتيجة لذلك ؛ قررت طﻼئع وطنية كثيرة لها ثقلها السياسي في صياغة القرار اﻷحوازي قررت
ان تخوض التصحيح الداخلي للثورة في المسار الوطني والثوري ﻻساس يات وثواب ت القض ية
اﻷحوازية وثورتها العادلة ﻻبراز هويتها الوطنية والق ـومية والنض الية المش رقة  ،وم ن ه ذه
اﻻفرازات اﻻساسية ظهور ) المجلس الوطني اﻷحوازي ( في اﻻول من حزي ران  1983ع ـلى
الساحة السياسية اﻷحـوازية  ،الذي كان يضم في بداية اﻻمر حركة التحرير الوطني اﻷحوازي
) منظم ة اﻻتح اد الع ام لطلب ة وش باب اﻷح واز (  ،وحرك ة المجاه دين الع ـرب ف ي اﻷح واز /
الق وات الشع ـبية  ،وحرك ة التجم ع ال وطني اﻷح وازي  ،وحرك ة اﻻلوي ة الثوري ة  ،ولجن ة
العـشائر  ،والمسـتقـلين  ،وكان المجلس الوطني جبهة وطنية عـريضة تضم كل فصائل الثورة
اﻷحوازية بأستثناء الجبهة العـربية لتحرير اﻷحواز .
حركة التحرير الوطني اﻷحوازي كانت احد هذه الطﻼئع الوطنية الت ي كان ت الحرك ة ومازال ت
تنادي بأبعاد القضية اﻷحوازية عـن سياسة اﻻحتواء والتبعـية والوصاية وذلك لصيانة الق رار
اﻻح وازي المس تقل وابع اده ع ـن سياس ات المح اور المتناقض ة الت ي تع ـرقل مس يرة التق دم
النضالي الوطني للثورة اﻷحوازية .
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لذا كانت حركة التحرير ال وطني اﻷح وازي تم ارس كفاحه ا ال وطني ف ي بدايات ه تح ت واجه ة
سياسية تنظيمية مرنة مﻼئمة للظروف وبمع ـطياتها الثوري ة والسياس ية واﻻمني ة الت ي كان ت
سائدة في تلك الفترة  ،وهذه الواجهة او اﻻطار السياسي التنظيم ي الث وري ه و م ن متطلب ات
العـمل الوطني وهو منظمة اﻷتحاد العام لطـلبة وشباب اﻷحواز .
ان اﻷتحاد العام لطلبة وشباب اﻷحواز اليوم هو احد مؤسسات ومنظمات حركة التحرير
الوطني اﻷحوازي بعـد اﻻعﻼن الرسمي عـن الحركة في  ، 1987 / 11 / 3واﻻتحاد العام
اصبح نقابة الطﻼب والشباب اﻻحوازيين المتعاهدين عـلى الجهاد لتحرير اﻷحواز ونصرة
قضايا اﻻمة العـربية واﻻسهام في التوحيد والتحضير لحماية مصير اﻻمة .

المؤتمر التأسيسي
لقد استدعـت اﻻوضاع التي شهدتها الث ورة ف ي تل ك الفت رة م ن ع ـقد ع دة م ؤتمرات اساس ية
لدراسة الوضع السياسي والتنظيم ي للث ورة وتـقـي ـيم المرحل ة واﻻح داث  ،وق رر الم ؤتمرون
اعﻼن ان حركة التحرير الوطني اﻻحوازي كانت تخوض نضالها السياس ي تح ت اس م اﻻتح اد
العام لطلبة وشباب اﻻحواز  ،وقرروا التأه ب والجه اد وتصع ـيد الكف اح ال وطني المس لح ض د
اﻻحتﻼل الفارسي العـنصري لﻼجهاز عـليه وتحرير اﻻحواز من براثن ه  .ولق د ك ان آخ ر ه ذه
المؤتمرات اﻻساس ية الم ؤتمر ال وطني المنعـق ـد ف ي  1987 / 11 / 3م م ن اواخ ر ه ذا الع ام
الذي اتخ ذ ص فة الم ؤتمر التأسيس ي  ،انع ـقد ه ذا الم ؤتمر اخي را ف ي اح دى مناط ـق اﻻح واز
المحتلة مستشعـرا ان اﻻحواز وشعـبه عـليه واجب ان يتابع نضاله ابان هذه الحرب الفارسية
الضروس المفروضة عـلى العـراق الشقيق حسبما اتيح له ذلك وحسبما تمكن من ذلك مطالب ا
بالعـون والمناصرة ليؤدي دوره التاريخي وليغـتـنم هذه الفرصة النادرة الممكن ة م ن التحري ر
وتقرير المصير ومن تحقيق ارتباطه عامة وتحم ل مس ؤوليته واع ـداد شع ـبه لجه اد التحري ر
والتوحيد واﻻسهام بالحضارة اﻻنسانية معـتمدا عـلى تضافر الشعـب وتصميمه وتضحياته اوﻻ
وعـلى نصرة اﻻشقاء ثانيا وعـلى مساندة ضمير احرار العـرب والعالم ودوله ثالثا .
كم ا ان شع ـب اﻻح واز ع ـليه واج ب اكم ال مس يرة ت ـقرير المص ير بمختل ف الوس ائل ب داءا
بالحضارية واﻻعﻼمية والثقافية والسياسية واخيرا اللجوء الى خنادق القتال ومعارك الشرف
والتحرير اذا لم تـثـمر ه ذه الوس ائل ول م ت ـتحقق الس يادة واﻻس تقﻼل انطﻼق ا م ن ح ق شع ـب
اﻻح واز ف ي تقري ر مص يره  ،كم ا اق ر الميث اق ال وطني لحرك ة التحري ر ال وطني اﻻح وازي
المتضمن هذا البيان والدراسة العـلمية الحضارية التاريخية الواقعـية والمستقبلية المقدمة من
اجهزتها المختصة بالميثاق الوطني الموضح كينونة اﻻحواز ومقومات وج وده ووح دة حيات ه
ووحدة معالمه ووحدة مصيره واصالة نظرته وامانيه وتطلعاته في الحي اة الكريم ة ومفاهيم ه
ونهج ه ووش ائجه وعﻼقات ه ودوره  ،كم ا ق دم مش روعا مس تقبليا ي نظم س لطاته الدس تورية
والتشريع ـية والتنفيذي ة والقض ائية ومراف ق مص الحه اﻻساس ية م ع اﻻخ ذ ب التطور والتق دم
واﻻزدهار الحضاري وتشريعاته العـربية والعالمية بما يتوافق مع شعـب اﻻحواز ) عـربستان
( ووحدة حياته ووحدة مصالحه ووحدة مصيره في الحياة الكريمة الحرة والتنامي الحضاري .
بناء عـلى ما تقدم ان حركة التحرير الوطني اﻻحوازي منذ انطﻼقتها الثورية ف ي ي وم اﻻثن ين
 1982 / 12 / 6م وهي تخوض نضالها ال وطني الت اريخي بأس م منظم ة اﻻتح اد الع ام لطلب ة
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وشباب اﻻحواز كمرحل ة وقتي ة اس تثنائية م ن مراح ل كفاحه ا النض الي ال ذي تخوض ه بأس مه
مﻼئم ة للظ روف اﻻمني ة والسياس ية ومرون ة تكتيكي ة م ن اجهزته ا الع ـليا للحرك ة  ،وه ذه
المراحل هي حصيلة قرارات وتوصيات اﻻجهزة العـليا ومؤتمراتها الوطنية وهي قابلة للتطور
والتقدم والتنامي وفق معـطيات الظروف واﻻحداث ومراحل العـمل النضالي للحركة والثورة .
يا اهلنا اﻻماجد في اﻷحـواز ) عـربستان ( والمهجر :
اننا عاهدنا ﷲ  ..وعاهدنا اﻻحواز  :الشعـب  ،واﻻرض  ،والش هداء  ،ان نستش هد ف ي س بيل
اعادة اﻻحواز السليبة حرة ع ـربية ال ى ال وطن الع ـربي الكبي ر  ،وان حرك ة التحري ر ال وطني
اﻻحوازي تمد يدها لﻼشقاء العرب كل العرب  ..وتناشد ضمير احرار العالم والمنظمات الدولية
المع ـنية بحق وق اﻻنس ان وقض ايا الديمقراطي ة لمناص رة شع ـب اﻻح واز الع ـربي ف ي نض اله
العادل والمشروع ضد اﻻحتﻼل الفارسي العـنصري البغـيض .



الباب اﻻول
المقدمة الجغـرافية والتاريخية الحضارية لﻸحواز

المقـومات اﻻساسية
اوﻻ  :جغـرافية اﻷحـواز ) عـربستان ( :
اﻷحـواز ) عـربستان ( أحد أقطار المشرق العـربي بل هو القطر المميز فيه ﻻنه يشكل الحصن
والسور لبحر الخليج العـربي ولحوض شرقي اﻻبيض المتوسط  ،أي المشرق العـربي خاص ة
والوطن العـربي عام ة  ،لم ا يتمت ع ب ه ويحمي ه ويع ـلوه م ن قم م زج روس الش اهقة المبتدئ ة
شماﻻ من التقاء قمم زجروس بقمم سلسلة طوروس والمستمرة سموا وارتفاع ا حت ى تواج ه
ف ي الجن وب ب اب الس ﻼم ) مض يق هرم ز ( وتح اذي جزي رة ق يس ) قش م ( حاض نة س فوح
وسهول عـيﻼم في الشمال بما فيها مدن بهبهان وعـيﻼم  ،وحاضنة في الوسط سفوح وسهول
اﻻحواز بما فيها عـبادان والمحمرة والفﻼحية والدورق  ،وحاضنة في الجنوب سفوح وسهول
مدن بندر لنجة وبوشهر وبندر عـباس .
وهو القطر المميز الفاص ل طبيع ـيا اقط ار المش رق الع ـربي ع ـن ب ﻼد ف ارس والق اطع الص لة
الجغـرافية معـها اﻻ عـبر ممرين ضيقين شاهـقين هما ممر الص الحة المج اور لمدين ة ق ـنطرة
القلعـة ) ديزفول ( في الشمال  ،ومم ر تس تر الم ؤدي لش يراز ف ي الجن وب  ،لق د تع ـذر خ ﻼل
الت اريخ اجتي از ه ذين المم رين والتس لل ال ى قط ر اﻷح واز والمش رق الع ـربي اﻻ بالت آمر او
بتخلف محيط اﻷحواز الطبيعي او بأنشغال بقية اﻻقطار بالحروب اﻻهلية .
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وهو القطر الممكن من يعـبر ممريه من غـزو اقطار المشرق العـربي ق ـطرا فـق ـطرا ب را م ن
سهول اﻻحواز وبحرا من شواطىء اﻻحواز وخليجيا بالتحكم في مياه الخليج العـربي وممراته
المائية ومضائقه وجزره .
عـلى هذا اﻻساس ف أن اﻷح واز بح دوده الجغ ـرافية ه و جغ ـرافيا ج زء طـب ـيعي م ن المش رق
الع ـربي الخص يب وج زء م ن وح دة حيات ه ومص يره ومص الحه  ،ويؤل ف اس تراتيجيا حص نا
للمشرق العـربي يحمي ه م ن الغ ـزاة ويه دد مص يره اذا استع ـمر  ،ويؤل ف مع ـه حوض ا ك امﻼ
للخليج العـربي ودرعا بحريا اذا مارس سيادته كم ا ينقل ب خط را ع ـليه اذا استع ـمر  ،ميس را
للمستعـمر السيطرة عـلى بحره واﻻستيﻼء عـلى جزره وتلوي ث مياه ه وافس اد ش رابه واب ادة
احيائه المائية  ،وعـلى هذا اﻻساس تكون مهم ة تحري ره ف رض ع ـين ع ـلى ابنائ ه  ،وف رض
كفاية عـلى اشقائه  ،وواجب عـلى اخوانه العـرب وأمانة في عـنق أحرار العالم .
فعـلى هذا اﻻساس فأن تحديد هوية اﻻحواز جغـرافيا  ،هو البداية للوضوح واﻻلت زام والبداي ة
للنضال والبداية لتحرير القـطر لتحصن بحصونه الطبيعـية لحماي ة المش رق الع ـربي وبالت الي
الوطن العـربي  ،ولهذا فأن اﻷحواز يحدها من الغـرب العـراق  ،ومن الجنوب الغـربي الخل يج
الع ـربي  ،وم ن الجن وب البلوشس تان وب اب الس ﻼم ) مض يق هرم ز (  ،وم ن الش رق جب ال
البختيارية التي هي امتدادا طبـيعي لسلسلة جبال زجروس  ،ومن الشمال ايضا جبال كردستان
التي هي ايضا امتدادا طبـيعي لسلسلة جبال زجروس الشاهقة .
أهمي ة اﻷح واز تتبل ور م ن جغ ـرافيتها اﻻس تراتيجية  ،وبموقعه ا المتمي ز  ،فه ي بموق ع
استراتيجي وتجاري مهم لوقوعها عـلى امتداد الشواطىء الشمالية والشرقية للخليج الع ـربي
وحاضنة باب السﻼم من الجنوب اذ أنها بهذا الموق ع جع ـلها تلع ـب دورا رئيس يا ف ي التج ارة
ﻻهمي ة موقعه ا  ،ولكونه ا غ ـنية وزاخ رة ف ي الث روات الطبيع ـية  ،ﻻ س يما ال نفط فض ﻼ ع ن
المعادن  ،أما من حيث موقعها العـسكري فﻼ يقل أهمية عـن مكانتها اﻻقتصادية  ،فقد وص فه
العسكريون بأنه في غاية اﻻهمية ﻻنه يقع ضمن الجس ر اﻻرض ي ال ذي ي ربط الق ارات ال ثﻼث
آسيا وأفريقيا واوربا بعـضها ببعـض  ،كم ا ان ه يك ون خ ط ال دفاع الطبـيع ـي المتمث ل بسلس لة
جبال زجروس بين العـرب في المشرق العـربي وبين فارس .

ثانيا  :شعـب اﻷحـواز :
ان شع ـب ع ـربستان الع ـربي الب الغ تع ـداده ثماني ة مﻼي ين نس مة او اكث ر  ،ه و م ن أع ـرق
اروم ات ) اﻻص ول ( المش رق الع ـربي نس با ووﻻء وايمان ا  ،هض م جمي ع الهج رات وبقاي ا
الغـزوات وألف منها نوعـية شعـبية هي جزء من اﻻم ة الع ـربية وص نع منه ا حض ارته ع ـبر
اجداده العـيﻼميين والسومريين والكيشين والسلوقين والعـرب  ،حض ارة تكامل ت م ع حض ارة
الكلدانيين واﻵشوريين والبابليين وأنشأ له ا ع ـواصم ب دءا م ن الس وس ) الش وش ( وع ـيﻼم
وانتهاءا بالفﻼحية واﻷحواز  ،كما أمتدت هذه الحضارة قديما حتى وصلت الى جرعاء عاصمة
الضفة اليمنى للخليج العـربي .
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ثالثا  :نظرة الشعـب وسيادته :
ان شعـب اﻷحواز تفاعـل مع المشرق العـربي كله فأسهم في التأمل والتبصر واكتناه المعـرفة
واسترشاد الحقيقة بدءا من اﻻنسان فالحياة فالكون هادف ا انتص ار الح ق والخي ر والكم ال ف ي
اﻻنس ان والحي اة والتس امي م ع الك ون لع الم الغ ـيب وس درة المنته ى  ،فع ـبر ع ـن نظرت ه
باﻻساطير واشادة مرافق الحياة وجمله ا بمس ﻼت النص ر ومس ﻼت الش رائع وتماثي ل الخص ب
والقـوة .
وان شعـب اﻷحواز مارس السيادة عـلى ارضه وحقـقها فعـﻼ وفق نظرت ه للحي اة ف ي التوحي د
العـيﻼمي فاﻻكادي فالبابلي فاﻵشوري فالكلداني فالسلوقي فالعـربي – اﻻس ﻼمي  ،وان تظم ف ي
الوحدة الطبيعـية عـبر التوحيد اﻵكادي الشامل عـيﻼم وبابل والشام وان ه م ا تن ازل ع ـن ه ذه
السيادة اﻻ منضويا تحت لواء الع ـروبة واﻻس ﻼم مع ـتزا بتوحي ده وايمان ه ووﻻئ ه طالم ا ك ان
مركز الخﻼفة قويا في بغـداد كان قادرا حكما عـلى كبح جماح الكسروية الفارسية والقيص رية
الغـربية والرومية الش مالية  ،وك ان متك امﻼ حكم ا م ع الجزي رة الع ـربية وش امﻼ وادي الني ل
والمغـرب العـربي والقرن العـربي اﻻفريقي .
وسارع شعـب اﻷحواز عـلى احتضان الدعـوة اﻻسﻼمية واتخذها عـق ـيدة ل ه وشع ـارا ونظام ا
لحياته  ،ولقد كافح اﻷحواز التسلل الفارسي وثار عـليه وكانت اول ثورة له في صدر اﻻس ﻼم
الثورة الحنـظـلية عـلى الساسانيين والتي استنصرت بالخليفة ابي بكر ) رضي ﷲ عـنه ( .
وكان اول من انتظم في رحاب العـروبة واﻻسﻼم بعـد القادسية والمدائن  ،كم ا ح افظ اﻷح واز
عـلى سيادته كلما شاب مركز الخﻼفة الضعـف والتسيس والتسلل الفارسي والمملوكي  ،فأقام
شعـب اﻷحواز امارات لممارسة السيادة ع ـرفت منه ا ام ارة اﻻس ديين والمشعـشع ـين وام ارة
القواسم في الجنوب والمنصور والعـلى والمرازيق والحماد والع ـبادلة والهول ة وأخي را ام ارة
الكعـبـيـين  ،ه ذه اﻻم ارة الت ي حارب ت الف رس والبريط انيين  ،كم ا ق اوم الت آمر اﻻستع ـماري
الفارسي واﻻستعـمار البريطاني حتى اغـتصاب اﻷحواز ) عـربستان ( كامﻼ في عـام  1925م
.
ولقد نبغ خﻼل التاريخ أعﻼم من اﻷحواز افذاذ في الحكم مثل الملك شوترك الذي وح د ع ـيﻼم
م ع باب ل ونق ل ال ى الس وس ) الش وش ( عاص مة ع ـيﻼم مس لة النص ر ومس لة التش ريع
الحمورابي  ،كما نبغ منهم قادة في الحرب وساسة في التـنظيم وفﻼسفة في العـقائد وشعـراء
في اﻻدب وثوار للتحرير والتوحيد .
وعـلى هذا فأن شعـب اﻷحواز يستمد مبادئه اﻻساسية ونظرته منها لﻼنسان والحي اة والك ون
والغـيب  ،نظرته التي فطره ﷲ عـليها المعـززة بالتعـاليم السماوية المكتملة باﻻسﻼم الحني ف
 ،رافض ا تس يس الدع ـوة ومؤمن ا بالم ذاهب اﻻس ﻼمية الخمس ة  ،ومجاه دا لترس يخ الق يم
والشريعة اﻻسﻼمية الﷴية في الشعـب .
وق د اثب ت الت اريخ الق ديم والح ديث للقط ر ب أن كلم ة ) اﻷحـ ـواز ( ه ي التس مية الحقيقي ة
والصحيحة تاريخيا وجغـرافيا منذ وما قبل اﻻسﻼم  ،وان التسميات اﻻخرى مث ل ع ـربستان و
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خوزستان ما هي اﻻ تسميات طا رئة فرضتها قوى اﻻستعـمار واساليب اﻻحتﻼل الفارسي لدعم
دع ـوته المنافي ة لمنط ق الت اريخ وتهيئ ة الظ روف ودس الحق ائق الكاذب ة والملفق ة ﻻح تﻼل
اﻷحواز وطمس هويته العـربية اﻻصلية واعـطاءها الصبغة الفارسية اﻵرية .
كما سكنت اﻷحواز قبائل عـربية قبل الم يﻼد بع ـدة ق رون والت ي نزح ت م ن الجزي رة الع ـربية
ومنها قبائل بنو مرة وآل كثير وبنو العـم وحـنـظـلة وربـيعة والخزرج وكنانة وبنو أسد وكعـب
وط ي وتم يم وبك ر ب ن وائ ل  ..وغ ـيرها  ،حي ث قط ـنت المش رق الع ـربي عام ة  ،وع ـرفت
اﻷح واز اول امبراطوري ة ع ـربية قب ل خمس ة آﻻف س نة قب ل الم يﻼد ه ي ) اﻻمبراطوري ة
العـيﻼمية (  ،باﻻضافة الى سكان اﻷحواز من اﻵراميين  ،والعـرب من شبه الجزيرة الع ـربية
 ،والتدمريـين واﻻنباط باﻻضافة الى بقايا الغـزاة من اليون ان والروم ان والف رس ال ذين ج اؤا
ال ى اﻻح واز والمش رق الع ـربي غ ـزاة ليس تولوا ع ـلى خي رات وخص يب ه ذه اﻻرض الغ ـنية
بالقوة والجبروت واستع ـباد شع ـبها بع ـد ان دحار جيوش هم م نهم م ن بق ى وذاب ف ي المجتم ع
اﻷحـوازي العـربي .
لق د ش هدت اﻷح واز ش أنها ش أن المنطق ة الع ـربية ال وﻻدة واﻻن دثار لكثي ر م ن الحض ارات
واﻻمبراطوريات واﻻجيال والمذاهب  ،ففي القرن الخامس قبل الميﻼد اس تطاع الف رس بقي ادة
الملك كورش اﻻخميني ان يخضعـوا لسلطانهم اﻷحواز ومملكة بابل  .ثم مالبثت هذه المن اطق
ان وقعت تح ت س يطرة اﻻس كندر المق دوني ع ـندما اجتاحه ا بجيوش ه واس تولى ع ـلى منطق ة
حوض الخليج العـربي وبعـد اﻻسكندر المقدوني عاد الفرس فأحتلوها مرة اخرى  ،استمر ذلك
الوضع اﻻستعـماري كذلك حتى جاء الفتح اﻻسﻼمي ح ين دخل ت الجي وش الع ـربية اﻻس ﻼمية
في معـركة القادسية والمدائن وتم تحرير الع ـراق واﻷح واز م ن الف رس  ،وك ان التحري ر ف ي
عـهد الخليفة الثاني عـمر بن الخطاب ) رضي ﷲ عـنه ( عـلى يد القائد العـربي ) ابي موسى
اﻻشع ـري ( ف ي مع ـركة ذات السﻼس ل ف ي  17للهج رة  ،اس تمرت اﻻح واز مش رق المش رق
العـربي في رحاب اﻻسﻼم وهي تمارس السيادة العـربية حتى جاء عام  1925حيث اغـتـصبت
سيادة اﻷحواز بتحالف دولي استعـماري فارس ي بريط اني وض مها لف ارس  ،ذل ك الض م غ ـير
القانوني والمنافي لكل اﻻعـراف والمواثيق الدولية .

هذه هي المقومات اﻻساسية لﻸحواز  ،ومنها تنبثق مبادئه اﻻساسية التالية :

المباديء اﻻساسية لﻸحـواز
 .1ان اﻷحـواز جزء طبيعي من المشرق العـربي والوطن العـربي بالتالي وموحد معـه في
الحياة والمصلحة والمصير والتاريخ واللغة  ،ومنفـصم طبـيعـيا وتاريخيا وحياتيا ومصلحة
ومصيرا عـن فارس  ،واي منطقة مجاورة خارج الوطن العـربي الكبير.
 .2ان شعـب اﻷحواز خلق حرا و اوجده ﷲ عـزوجل حرا وأهل ليكون سيدا عـلى ارضه ،
وهو جزء من محيطه الطبـيعـي وله كام ل الح ق بالمطالب ة بالموع ـظة الحس نة م ن قي ادة
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ف ارس اﻻنس حاب م ن اﻷح واز بالس لم  ،كم ا ل ه الح ق بتوس ل جمي ع اﻻس اليب الحض ارية
لمطالبة فارس انهاء استيﻼءها عـلى اﻷحواز واستغﻼلها الفارسي له  ،فأن استجاب الحكم
الفارسي لهذه الوسائل الحض ارية ب رهن ع ـن س ﻼمة مبادئ ة واس تحق م ن اﻷح واز قط را
وشعـبا وقيادة التعاون معـه عـلى الخير دون المساس بحقوق اﻷحواز وفي كل ما ي نهض
بالجار المسلم ومناصرته لﻼنضمام للدوحة العـربية ومساندته في مه ام التوحي د اﻻيم اني
ضد الطائفية والعـمل عـلى توحيد المسلمين سنة وشيعة لمصلحة اﻻسﻼم الﷴي .
 .3ان شعـب اﻷحواز يثمن بأكبار تضحيات العـراق ويعـتز بشهداء العـراق واﻷحواز وك ل
نصرة من اشقائه لجهاده  ،ويبارك كل تضحية قدمت وكل دم كريم ن زف ويق دس الش هادة
والشهداء اﻻبرار ،ويعاهدهم عـلى حفظ العهد ومحاربة اﻻنعـزالية والتأه ب ليك ون كتائ ب
تنضم الى فيالق اشقائه العـرب في معارك التحرير والتوحيد والتحضير لحماية المصير .
 .4ان شع ـب اﻷح واز يأم ل م ن قي ادة ف ارس واحراره ا ان يس تجيبوا للح ق والع ـدالة
اﻻسﻼمية ومطالبه العادلة والشرعـية واﻻ فأنها ستلزم الشعـب اﻷح وازي ﻻن يتوس ل ك ل
ما هو مشروع نضاليا ﻻنهاء اﻻحتﻼل واسترجاع سيادته وحقوقه الوطنية  ،ومنها التعـبئة
العـامة واﻻستنصار باﻻشقاء واﻻصدقاء .
 .5ان شع ـب اﻷح واز يؤك د لف ارس ان اﻻس ﻼم م ا ج اء استع ـمارا للشع ـوب وﻻ ﻻقام ة
اﻻمبراطوريات  ،بل جاء ليخرج الناس من الظلم ات ال ى الن ور لي نهض بالض مير والع ـقل
ويح رر الشع ـوب م ن الطواغ ـيت  ،ويؤهله ا لبن اء الحض ارة واقام ة انظم ة متع ـاونة
اجتماعـيا وحضاريا بعـيدة عـن التسلط واﻻستعـباد وهضم حقوق اﻻخ رين  ،ج اء اﻻس ﻼم
ينادي بالمساواة واقامة العـدل بين الناس .



الباب الثاني
الثورة اﻷحـوازية ..
ثورة وطنية قـومية انسانية حضارية

منذ مطلع العـصر الحديث واﻷحواز هي احدى المناطق التي تطـلعـت القوى الطامعة ﻻحتﻼلها
 ،وذلك ضمن المخططات التي كان ت تس تهدف الس يطرة ع ـلى منطق ة ح وض الخل يج الع ـربي
بأسرها .
ومن الناحية التاريخية يعـتبر الفرس بحكم تطلعـهم الى منطقة الخليج العـربي ابرز منفذي تلك
المخططات اﻻستعـمارية  ،ففي عهد الدول ة الص فوية تع ـرضت اﻻم ارة الع ـربية المشعـشع ـية
في اﻷحـواز الى عـدة محاوﻻت لتقويض وجودها العربي غـير انها تمكنت من احباطها .
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وبعـد زوال الدولة الصفوية  ،ومجييء سلطة جديدة في فارس تمثل بحكم ن ادر ش اه  ،ع ـادت
اﻷحواز هدفا لهذه السلطة ولم تسلم من مخططاتها الفارسية العـدوانية التوسعـية .
فف ي ع ام 1733م ح ين ش نت الق وات الفارس ية هجوم ا ع ـدوانيا توسع ـيا ع ـلى اج زاء م ن
اﻷحواز واحتﻼلها توطئة لجعـلها منطلقا للزحف الفارسي نحو مناطق اخرى في رأس الخل يج
الع ـربي  ،وق د ح دث ذل ك فع ـﻼ ع ام 1743م ح ين اس تخدمت ق وات ن ادر ش اه ه ذه المنطق ة
لﻼندفاع نحو البصرة ﻻحتﻼلها .
وقد حدث تطور ف ي اس لوب تحقي ق اﻻه داف الفارس ية ازاء اﻷح واز ع ـندما تس لم ك ريم خ ان
السلطة في بﻼد فارس عام 1757م  ،حيث عـمد الى التح الف م ع الق وى اﻻخ رى ذات النف وذ
في منطقة الخليج العـربي  ،لي تمكن م ن ف رض الس يطرة ع ـلى اﻷح واز بع ـد ان فش ل اس ﻼفه
الحكام الصفويون ونادر شاه في تحقيق ذلك الهدف بمفردهم .
وهكذا كان التحالف الفارسي – اﻻنجليزي – العـثـماني خﻼل ستينات القرن الثامن عـشر  ،حين
تقدمت ق وى ه ذا التح الف لمواجه ة اﻷح واز  ،غ ـير ان شع ـب اﻷح واز بأمكانيات ه الع ـسكرية
المحدودة استطاع ان يشتت اساطيل اﻻعـداء المتحالفين وقواتهم  ،ويكون ق وة يع ـتد به ا ف ي
ش رق الخل يج الع ـربي وش طه الع ـربي وغ ـربه  ،وف ي الق رن التاس ع ع ـشر  ،انته ز الف رس
الظ روف الناجم ة ع ـن اش تداد التن افس اﻻستع ـماري ف ي منطق ة الخل يج الع ـربي  ،فأص بحت
اﻷحواز مجال مساومة ض من تح رك فارس ي جدي د يتخ ذ م ن اﻻس لوب السياس ي ب ديﻼ للع ـمل
العـسكري التوسعـي  ،خاصة بعـد ان ثبت هذا اﻻخير فشله في تنفيذ مخططهم اكثر من مرة .
فكان التحرك الفارسي الروسي البريط اني ال ذي ن تج ع ـنه ع ـقد مع ـاهدة ) ارض روم الثاني ة
عام 1847م (  ،هذه المعاهدة التي جزءت اﻷحواز الى مناطق نفوذ للقوى اﻻستعـمارية منه ا
الفرس واﻻتراك  ،وقد نصت هذه المعاهدة في مادتها الثانية عـلى ان تكون المحمرة وعـبادان
تحت السيطرة الفارسية .
وكانت روسيا في تلك الحقبة ذات نفوذ كبير في بﻼط الشاه  ،وتسعـى للحصول عـلى امتيازات
واسعـة في فارس  ،حين كانت السياسة البريطانية تهدف الى تدويل قضية شط العـرب لضمان
مصالحها في رأس الخليج العـربي  ،فكانت ثمرة ذلك مؤامرة ارض روم الثانية .
والحقيقة انه بالرغم من ان الفرس استغـلوا معاهدة ارض روم الثانية – هذه اﻻتفاقية الجائرة
التي هي من صنيعـة اﻻستعـمار اعـداء الشعـوب والحرية – للتغـلغـل وغ ـزو اﻷح واز  ،اﻻ ان
امارة اﻷحواز العـربية ظلت تتمتع باﻻستقﻼل الوطني التام والمطلق  ،حقـقت هذه اﻻمارة فعـﻼ
السيادة الوطني ة الفع ـلية ع ـلى كام ل الت راب اﻷح وازي بالتص دي وال رفض له ا وللممارس ات
الفارسية العـدوانية التوسعـية اﻻستعـمارية التي ته دف ال ى التغـلغ ـل واح تﻼل اﻷح واز  ،مم ا
اضطرت الحكومة الفارس ية بع ـد ع ـشرة س نوات م ن ع ـقد المع ـاهدة  ،وع ـشرة س نوات م ن
النضال والتصدي والرفض اﻻحوازي لها عـبر مختلف وسائل الدفاع الوطني المتاح ة ان ذاك ،
الى اﻻعـتراف البريطاني باﻻمارة العـربية اﻻحوازية – امارة اﻻحواز – وبسلطة امير اﻻح واز
الشيخ جابر بن مرداو الكعـبي وﻻوﻻده من بعـده  ،وبالسيادة اﻻحوازية على اﻻحواز .
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فكان الشعـب اﻻحوازي العـربي ينظ ر ال ى ه ذه اﻻم ارة بأع ـتبارها رم زا ﻻس تقﻼله ال وطني ،
وفي عـهد الشيخ خزعـل بن ج ابر م رداو 1925-1897م  ،اس تمرت اﻻح واز ام ارة احوازي ة
عـربية مستقلة وعاصمتها مدينة المحم رة  ،أك د فيه ا المغـف ـور ل ه الش يخ خزع ـل م ن خ ﻼل
حكمه استقﻼل اﻻحواز بالرغـم من اﻻعـتداءات الفارسية عـلى اﻻحواز التي ادت الى احتﻼله ،
حيث كان العـدو الفارسي تسانده ق وات بريطاني ة  ..بالرغ ـم م ن ان بريطاني ا ف ي  21تش رين
الث اني 1914م اع ـترفت ب اﻻحواز ام ارة ع ـربية مس تقلة  ،وق د تع ـاملت بريطاني ا الت ي كان ت
آن ذاك الدول ة ذات النف وذ ف ي منطق ة الخل يج الع ـربي ق د تع ـاملت م ع ام ارة اﻷح واز ورمزه ا
الوطني والسياسي الشيخ خزعـل كأمير شرعـي مستقل  ،غـير ان بريطانيا غ ـيرت سياس اتها
تجاه اﻷحواز ) عـربستان ( لﻼسباب التالية :
 .1ظهور النفـط في اﻷحــواز عام 1908م .
 .2انتصار ثورة اكتوبر البلشفية الشيوعـية في روسيا عام 1917م .
 .3ظهور الديكتاتور الفارسي رضا خان في فارس عام 1920م .
اتفقت المصالح البريطانية م ع مص الح ف ارس التوسع ـية ف ي تطلع ـهم اﻻستع ـماري المش ترك
لمنطقة الخليج العـربي خاصة والمشرق الع ـربي عام ة  ،فك ان رض ا خ ان ش ديد الرغ ـبة ف ي
اح تﻼل اﻻح واز وض مها ب القوة الع ـسكرية الغازي ة طمع ا ب الثروة النفطي ة وخص وبة اﻻرض
اﻻحوازية ولموقعـها الجغـرافي اﻻستراتيجي المطل والمس يطر ع ـلى الض فة الش رقية للخل يج
الع ـربي والمه يمن ع ـلى مدخل ة م ن خ ﻼل مض يق ب اب الس ﻼم ) مض يق هرم ز (  ،متناس يا
منطـق الحق والعـدل والحرية والسﻼم  ،حين كانت بريطانيا شديدة التخوف م ن ث ورة اكت وبر
البلش فية ف ي روس يا بقي ادة الح زب الش يوعي  ،خوفه ا ن ابع م ن تهدي د اﻻتح اد الس وفيتي
للمصالح البريطانية ببناء طوق ودرع لها ولمصالحها ضد بما تسميه بخطر الشيوعـية .
من هنا اتفقت المصالح البريطانية – الفارسية  ،فقامت بريطانيا بالتح الف م ع ف ارس ب أحتﻼل
اﻻحواز وضمها لفارس  ،لتصبح فارس قوية بث روات وخي رات اﻷح واز  ،ارادت بريطاني ا ان
تصنع من فارس قوة اقليمية وتبني منها قلعة بريطانية استع ـمارية قوي ة وحص ينة ت دور ف ي
فلك انجلترا لتقف بوجه اﻻتحاد السوفيتي والمد الروسي  ،تك ون الض فة الثاني ة للجس ر بينه ا
وبين موسكو  ،وخاصة اهمية موقع اﻻحواز اﻻس تراتيجي اله ام بالنس بة للف رس واﻻنجلي ز ،
وكذلك يعـطي لهذه القلعة البريطانية القوة الصلبة لما لﻸحـواز من أهمية سياس ية وجغ ـرافية
وعـسكرية واقتصادية .
حافظ الشيخ خزعـل عـلى وضع امارته المستقل خﻼل الحرب العالمية اﻻول ى  ،ح ين وضع ـت
هذه الحرب اوزارها كانت هذه اﻻمارة اقوى اﻻمارات العـربية في منطقة الخليج العـربي .
حي ث ك ان ف ي ه ذه المنطق ة ش كل الحك م السياس ي في ه ع ـلى هيئ ة ام ارات  ،واﻻح واز قب ل
اﻻحتﻼل الفارسي لها في عام 1925م  ،كانت امارة من هذه اﻻمارات الع ـربية ف ي المنطق ة ،
غـير ان المتغـيرات السياسية التي ش هدتها ف ارس ومنطق ة الش رق اﻻوس ط ك ان له ا تأثيره ا
السلبي عـلى اﻻحواز  ،حيث قام رض ا خ ان رئ يس فرق ة ) الق وزاق ( ب أنقﻼب ع ـسكري ع ام
1920م  ،اسقط من خﻼله السلطة القاجارية وعـين نفسه وزيرا للحربية وقائدا عام ا للج يش
في وزارة اسند رئاستها الى شاب صحفي معـروف وهو ض ياء ال دين طباطب ائي حي ث اس تمر
في وزارته لمدة تسعـين يوما  ،ثم ازاحه بعـد ذلك ونصب نفسه مكانه ليكون رئيسا للوزراء ،
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وفي عام 1925م تحالف رضا خان مع بريطانيا باحتﻼل اﻻحواز وتتابعـت اﻻحداث حتى اعـلن
رضا خان نفسه ملكا عـلى فارس في نيسان  /ابريل 1926م بأس م الشاهنش اه رض ا بهل وي ،
فأنتهى بذلك حكم اﻻسرة القاجارية الذي دام ما يقرب من  130سنة  ،وحتى سنة 1935م كان
يطلق عـلى ايران اسم ) فارس ( ع ـندما طلب ت حكوم ة رض ا خ ان م ن جمي ع ال دول اﻻجنبي ة
تسميتها بأسم ) ايران ( .
كان لفارس دورا بارزا ضمن مخطط ات اﻻستع ـمار ه دفها التجزئ ة واض عاف الع ـرب واه دار
الطاقات العـربية المعـنوية والمادية  .حيث شهد الوطن العـربي هذه المخطط ات اﻻستع ـمارية
بعـد الحرب العالمية اﻻولى ع ـندما ت م اﻻتف اق بينه ا وب ين بريطاني ا بش أن مس تقبل اﻻح واز ،
وكانت مخاوف اﻻنجليز من مواقف هذه اﻻمارة قد ازدادت بسبب اسنادها لثورة العـشرين في
العـراق ودعـوتها العـرب للوحدة العـربية ومواجهة ظروف السيطرة اﻻجنبية والتصدي لها .
تضمن اﻻتفاق – اتفاق التحالف اﻻستعـماري – بين اﻻح تﻼل الفارس ي واﻻستع ـمار البريط اني
ضم اﻻحواز الى فارس والقضاء عـلى استقﻼل اﻻحواز  ،وتنفيذا لهذا المخطط تقدمت الق وات
الفارسية الغازية بأتجاه اﻻحواز واحتلت مدينتي دسبول ) قنطرة القلعـة ( وتستر سنة 1924م
وﻻق ت ه ذه الق وات الغازي ة مقاوم ة شع ـبنا اﻻح وازي هن اك  ،غ ـير ان اس تمرار اﻻح تﻼل
الفارسي لهاتين المدينتين العـربيتين دفع بالش يخ خزع ـل الكع ـبي ال ى ارس ال ق وات احوازي ة
عسكرية اشتبكت مع قوات اﻻحتﻼل الفارسي الغازي الذي جاء ﻻراضي اﻷحـواز ) ع ـربستان
(.
كما قام بتقديم شكوى الى عـصبة اﻻمم يطل ب فيه ا ادان ة اﻻع ـتداء والت دخل الفارس ي الس افر
ﻻيقافه  ،حيث كانت خطة رضا خان تستهدف التوسع واحتﻼل المزي د م ن اراض ي اﻷح ـواز )
ع ـربستان (  ،وب الرغم م ن ضع ـف ق درات شع ـب اﻻح واز الع ـسكرية اﻻ ان ه اب دى المقاوم ة
الباسلة في مواجهة هذا اﻻحتﻼل الفارسي الهمجي .
في ظل اﻻوضاع السياسية المتدهورة التي شهدها الوطن العـربي من احتﻼل وتجزئة وتخل ف
سياسي واقتص ادي تمك ن اﻻح تﻼل الفارس ي بالتح الف م ع اﻻستع ـمار البريط اني م ن اجتي اح
اﻻح واز ع ـسكريا وغ ـزوها واحتﻼله ا  ،وف ي  20نيس ان  /ابري ل 1925م اس تكمل الف رس
والبريط انيون اح تﻼلهم لﻸح ـواز ) ع ـربستان ( بع ـد مقاوم ة مس تميته م ن الشع ـب الع ـربي
اﻻحوازي  ،حي ث اس تمرت ه ذه المقاوم ة حت ى بلغ ـت ذروته ا ف ي  22تم وز 1925م ب أعﻼن
الثورة عـلى اﻻحتﻼل الفارسي مما ادى الى انسحاب الغـزاة  ،عـندئذ تدخلت القوات البريطانية
وشاركت في عـملية اﻻحتﻼل وتـثبيته ب القوة الع ـسكرية ف ي الهج وم ع ـلى المحم رة ع ـاصمة
اﻻح ـواز مرك ز الث ورة وب ذلك ت م اﻻح تﻼل  ،واص بح اﻻح واز ) ع ـربستان ( تح ت الس يطرة
الفارسية والبريطانية ليمسي بعـد ذلك وﻻية بأسم خوزستان .
بعـد اﻻحتﻼل الفارسي 1925م الكامل لﻼحـواز  ،وضمن سياسة تفريس عـربستان ﻻزال ة ك ل
اثر عـربي في محاولة لفصم وشائجها القومية التي تشدها ب الوطن الع ـربي ) ال وطن اﻻم ( ،
ب داءت ف ارس بأتخ اذ سلس لة اج راءات تع ـسفية ج ائرة مبني ة ع ـلى اس اس القه ر والقم ع
واﻻرهارب تهدف الى طمس الشخصية القومية العـربية لﻸحـواز .
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وازاء الوضع اﻻجتماعي الخاص لﻸحـواز )عـربستان ( ال ذي تـت ـكون بنيت ه اﻻجتماع ـية م ن
قبائل وعـشائر عـربية عـديدة شأنها شأن اﻻمارات العـربية في الخليج العـربي  ،فأن اجراءات
السلطة المحتلة توخ ت سرع ـة المباش رة بتطبي ق ع ـملية التف ريس ع ـلى مختل ف اﻻصع ـدة ،
حيث تناولت جوانب اﻻدارة واﻻقتصاد وتغـيير البنية السكانية ) اﻻثنوغـرافية ( والتعـليم .
كان ت اول ى اﻻج راءات اﻻداري ة التفريس ية الغ اء الهيك ل اﻻداري ﻻم ارة اﻻح واز بمؤسس اته
المدني ة والع ـسكرية كاف ة  ،واع ـيد التقس يم اﻻداري لﻸح واز بالش كل ال ذي جع ـل ع ـددا م ن
المحافظات الفارسية تهيمن عـلى اراضي واسعـة منه  ،فقد تم :
 .1اقتطاع احدى عـشر الف كيلو متر مربع )  11.000كم ( 2من جنوب اﻻحواز وض مها
الى محافظة فارس .
 .2اقتطاع عـشرة آﻻف كيلو متر مربع )  10.000كم ( 2من جزئها الشرقي وضمها ال ى
محافظة اصفهان .
 .3اقتط اع اربع ة آﻻف واربع ـمائة كيل و مت ر مرب ع )  4.400ك م ( 2م ن جزئه ا الش مالي
وضمها الى محافظة لورستان .
و بذلك بلغ مجموع مساحات اﻻجزاء المقتطعـة )  25.400كم . ( 2كما الغت مؤسسات الحكم
الع ـربي ممثل ة بام ارة اﻻح واز ووح داتها اﻻداري ة الت ي ك ان يش رف ع ـليها ام راء البي ت
الخزعـلي  .وتم ايضا الغاء التشكيﻼت العـسكرية العائدة لﻼمارة وقوات الشرطة الملحقة بها ،
اما مدينة اﻷحواز فانها وضعـت تحت الحكم العـسكري المباشر .
وفي المجال اﻻقتصادي  ،عـمدت السلطة المحتلة الى تقويض اﻻساس المادي لشعـب اﻻحواز
الع ـربي  ،حي ث اص درت مرس وما استع ـماريا ج رد الع ـشائر الع ـربية م ن حقوقه ا ف ي ملكي ة
اراضيها باﻻضافة الى اهمال مشاريع الري والزراعة وابقاء حالة التخلف في اﻷح ـواز  ،كم ا
مارست سياسة عـنصرية في مجال العـمل اعطيت بموجبها المستوطنين الفرس اﻻفضلية ف ي
اﻻستخدام والتوظيف .
وتوخ ت اﻻج راءات الت ي اتخ ذت لتغ ـيير البني ة الس كانية اﻻجتماعي ة لﻸح واز  ،وكان ت ه ذه
اﻻجراءات انطﻼقا من سياسة اﻻستيطان الفارسي الت ي ينتهجه ا اﻻح تﻼل الفارس ي  ،وم ازال
ينتهجها ليومنا هذا في تهجير المواطنين الع ـرب م ن م واطنهم ال ى من اطق ف ي ش مال ف ارس
واحﻼل مستوطنين فرس بدﻻ منهم لسلب ومصادرة اﻻراضي وتمليكها للفرس  .وتشير نت ائج
التعـداد الرسمي الذي اجراه اﻻحتﻼل الفارسي سنة 1956م ان نسبة  %41م ن س كان مدين ة
ع ـبادان  ،و %17م ن س كان مدين ة اﻻح واز  ،و %26م ن س كان مدين ة المحم رة ه م م ن
المستوطنين الفرس  ،كما حظرت على السكان العـرب ارتداء الزي العـربي ضمن ما زعم انه
خطة للتحديث والمدنية ) وكأنما الزي العـربي ضد المدنية  ،ولكنه الحقد الفارسي الدفين عـلى
كل ما هو عـربي ( .
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ولما كانت اللغ ة الع ـربية ه ي اس اس الشخص ية القومي ة  ،ف ان اﻻح تﻼل الفارس ي اتج ه نح و
القض اء ع ـلى ع ـروبة اﻷح واز لغ ة وهوي ة  ،وق د اتخ ذ الع ـدو ف ي ه ذا المج ال الع ـديد م ن
اﻻجراءات التي ليس لها حصر وكلها متنافية مع حقوق اﻻنسان والديمقراطية ومتعارضة مع
المواثيق الدولية  ،ومن هذه اﻻجراءات ايضا منع المواطنيين اﻻحوازيين من استعـمال اللغ ـة
العـربية في المعـامﻼت المختلفة كاف ة بص فة رس مية وغ ـير رس مية  ،وحل ت اللغ ة الفارس ية
محلها  ،كما تقرر الغاء التعـليم بها واغـلقت الم دارس الع ـربية  ،فض ﻼ ع ـن مص ادرة الكت ب
العـربية الموجودة في اﻷحواز سواء ما وجد منها في المكاتب او لدي منازل المواطنيين .
وع ـملت س لطات اﻻح تﻼل الفارس ي بك ل الوس ائل ع ـلى تجهي ل اﻻح وازيين وطم س ك ل اث ر
لكي انهم الع ـربي  ،فقام ت بتخري ب مع ـاهد التع ـليم ف ي الم دن والق رى ونه ب خ زائن الت راث
الوطني المتوفرة فيه ا  ،ودع ا التي ار الشع ـوبي الع ـنصري الفارس ي ف ي عه د رض ا ش اه ال ى
استبعـاد الكلمات العـربية من اللغـة الفارسية  ،واحﻼل مفردات فارسية محلها  ،وبذلت جهود
مكثفة في هذا الشأن  ،وجرى تفريس اسماء مدن وقرى اﻻحواز لطمس المعالم العـربية وك ل
ما ي ذكر اﻻذه ان بع ـروبة اﻻح واز وهويته ا الوطني ة والقومي ة  .وتواص لت سياس ة التف ريس
القهري هذه  ،واخذت تش مل جوان ب اخ رى حي ث ع ـمدت س لطات اﻻح تﻼل ف ي اﻻح ـواز ال ى
اصدار العـديد من الصحف باللغـة الفارسية ض من خطته ا الرامي ة ال ى جع ـل وس ائل اﻻتص ال
الثقافي المباشرة فارسية .
وعـلى صعـيد التعـليم قامت بتبديل مناهج الدراسة في مدارس اﻻحواز بمن اهج فارس ية تمج د
فارس وتاريخها وتحط من قيمة العـرب وقدرهم وامجادهم  ،يتولى تدريسها مدرسون فرس ﻻ
يعـرفون شي ئا عـن اللغة العـربية  ،فتقلص عـدد الدارسين من الطلبة العـرب وهو نفسه هدف
يسعـى اﻻحتﻼل الفارسي له طالما وضع قيودا عـلى التعـليم .
وتش ير اﻻحص اءات الرس مية ال ى ان ع ـدد الم دارس والدارس ين فيه ا ض ئيل ج دا ﻻ يتناس ب
وعـدد السكان  ،فقد اظه ر التع ـداد الرس مي ال ذي اج راه اﻻح تﻼل الفارس ي ف ي اﻻح واز س نة
1956م ان مائ ة ش خص ع ـربي اح وازي فق ط م ن س كان مدين ة ع ـبادان الب الغ ع ـددهم )
 ( 266.083نس مة اكمل وا الدراس ة الثانوي ة العام ة  ،وخمس ون م نهم اكمل وا ث ﻼث س نوات
جامعـية  ،في حين )  ( % 41من سكان هذه المدينة هم من المستوطنين الفرس القادمين من
المحافظات الفارسية  ،وان مدينة المحمرة الت ي يبل غ ع ـدد س كانها )  ( 40.000نس مة اكم ل
ثمانون من العـرب فقط دراسة جامعـية في حين ان )  ( % 26من سكان هذه المدينة هم م ن
المستوطنيين الفرس القادمين من المدن الفارسية  ،وفي مدينة اﻻحواز التي يبلغ عـدد سكانها
)  ( 120.098نسمة اكمل مئتان وستة وسبعـون عـربيا ثﻼث سنوات جامعـية  ،في حين ان )
 ( % 17م ن س كان ه ذه المدين ة ه م م ن المس توطنين الف رس  .وق د ك ان م ن نت ائج سياس ة
التفريس واﻻستيطان ان اصبح نحو )  ( %97من السكان أمي ين  ،ولع ـلها اعل ى نس بة امي ة
معـروفة في العالم  ،والواقع انه لم تبقى مدرسة او معه د اﻻ واص بح فارس يا  ،فأض طر ابن اء
اﻻحواز العـرب الى اﻻستعـانة بالمﻼلي والكتاب للحفاظ عـلى لغـتهم العـربية .
ان سياسة التفريس واﻻستيطان الفارسية في اﻷحواز اقترنت بالتكالب عـلى تص فية المقاوم ة
الوطنية الشعـبية  ،حيث وقف اﻻحوازيون ابتداء من عـشية اﻻحتﻼل بوجه التسلط واﻻح تﻼل
الفارسي الذي استهدفت وجودهم الوطني والقومي وهـويتهم العـربية .
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فمنذ عام 1925م وبعـد اﻻحتﻼل مباشرة بدءات الثورة العـربية اﻻحوازية ترسم خطوطها ف ي
طريق تحرير اﻷحواز  ،وقد تعـرضت هذه الثورة كما تعـرضت غـيرها من ثورات التحرير في
الوطن العـربي الكبير الى عـدة حمﻼت مضادة شرسة وواجهت عـدة نكسات وانكسارات  ،كان
اﻻستـعـمار واﻻحتﻼل الفارسي غالبا ما يتحدان في العـمل اﻻستعـماري والقمعي لمواجهة هذه
الثورة واجهاضها  ،وفرض اﻻمر الواقع الطارىء غـير الطبيعي عـلى اﻷحواز بغـرض انه اء
الوجود العـربي فيها  ،واعـتبار اﻻحتﻼل ه و الش كل الطبيع ي للحك م  ،ولك ن الحقيق ة الوطني ة
والقومي ة لﻸح ـواز كان ت دائم ا ه ي الت ي تف رض نفس ها وتتج اوز ك ل الح اﻻت الطارئ ة
والتناقضات الوقتية ..
غـير ان المقاومة الوطنية اﻷحوازية ظلت مستمرة  ،واندلعـت ث ورة كبي رة ف ي الح ويزة س نة
1928م استطاع خﻼلها الثوار وشعـبنا هناك ان يستـقـلوا بحكمها لمدة تزيد عـلى الستة اشهر
 ،ول م ت تمكن س لطات اﻻح تﻼل الفارس ي م ن القض اء ع ـلى الث ورة اﻻ بع ـد جه ود ع ـسكرية
ضخمة ادت الى عـودة اﻻح تﻼل له ا م ن جدي د  ،تلته ا ث ورات ع ـديدة ف ي س نوات 1936م ،
1940م 1943 ،م 1944 ،م 1945 ،م 1946 ،م  ،ولم ينقطع النض ال الع ـربي ض د المحتل ين
الفرس  ،بل اتخ ذ من ذ منتص ف اﻻربع ـينات ش كل نض ال سياس ي وع ـسكري قادت ه ع ـديد م ن
فصائل الثورة اﻻحوازية التي تميزت بوضوح مبادئها واهدافها الوطنية والقومية وكلها تؤك د
عـلى قضية التحرير واستقﻼل اﻷحواز  ،وواصل شع ـبنا ف ي اﻷح واز ثورات ه الثماني ة الكب رى
باﻻضافة الى اﻻﻻف من اﻻنتفاضات ومواقف الرفض التي يسجلها يوميا شعـبنا المجاه د ض د
الغـزاة الفرس بالمقاطعة والرفض والحجارة والعـصي والكفاح المسلح رغ م حاجت ه للوس ائل
المجدية للتحرير .
ان ذلك النضال الوطني انطﻼقا من حق شعـبنا في تقري ر مص يره وتأكي دا ع ـلى ع ـمق رفض ه
لﻼحتﻼل الفارسي الغاصب لسيادتنا الوطنية منذ ع ام 1925م  ،وان ذل ك النض ال ال وطني ه و
برهان حقيقي مادي صريح للعالم عـلى رفض شع ـبنا له ذا اﻻح تﻼل اﻻجنب ي  ،ويؤك د تمس كه
بكامل حقوقه الوطنية الشرعـية ومطالبه المشروعـة وسيادته عـلى ارضه .
بناء عـلى ما تقدم فأن ثورة اﻷحـواز  ..ثورة وطنية وقومية وانسانية حضارية  ،فهي :
 .1ثورة وطنية المبادىء واﻻهداف والتطـلعات الشريفة والمشروعـة  ،وهي ثورة شع ـب
اﻷحواز العـربي انط ـلقت ﻻستع ـادة حق ه المغ ـتصب  ،وه و ح ق وطن ي انس اني ش رعي ،
وان الثورة هي وسيلة مشروعـة في كل اﻻعـراف اﻻلهية والوضعـية بما في ذلك اﻻدي ان
الس ماوية والق انون ال دولي الع ام ومق ررات اﻻم م المتح دة بم ا ف ي ذل ك مب دأ ح ق تقري ر
المصير واﻻعـﻼن الخاص بمنح اﻻستقﻼل للبلدان والشع ـوب المستع ـمرة  ،والت ي وافق ت
ع ـليه الجمع ـية العام ة لﻼم م المتح دة ي وم  14ديس مبر 1960م ف ي قراره ا  1514ف ي
دورتها الخامسة عـشرة .
 .2ثورة اﻷحـواز ثورة وطنية بأبعـادها القومية  ،وشعـبنا يكافح عـبر نضاﻻته وانتفاضاته
لبل وغ ه دف تحري ر اﻷح واز  ،وتحقي ق س يادة الشع ـب ع ـلى اﻻرض م ن خ ﻼل تحقي ق
اﻻستقﻼل ال وطني الت ام والمط ـلق واقام ة الس يادة ع ـلى كام ل الت راب ال وطني اﻷح وازي
المقدس  ،والعـمل عـلى تحضير شـعـب اﻷحـواز للنهوض به قومي ا ليتكام ل م ع المش رق
العـربي واﻻمة العـربية لحماية المصير القومي .
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 .3ثورة اﻷحواز ثورة وطنية قومية بأبعادها اﻻنسانية الحضارية  ،فأن نضال اﻷحواز هو
نض ال انس اني حض اري متكام ل ض د استع ـباد الشع ـوب واض طهادها واستع ـمارها
واغـتصاب حقوقها في الحرية واﻻستقﻼل وحق تقرير المصير  ،يطمح شعـب اﻷح واز ان
يحقق سيادته الوطنية وتحقيق ارادته على ارضه واقامة كيانه الوطني المستقل للمحافظة
عـلى مصيره في الوجود كشعـب من شعـوب العالم  ،والعـمل عـلى حماية المصير  ،ليكون
شع ـبنا س يدا ع ـلى ارض ه وحق ه ليس اهم ف ي بن اء الحض ارة اﻻنس انية وف ي اقام ة الع الم
الجديد وص رحه الس لم واﻻم ن ال دوليين ل دفع ع ـملية الس ﻼم والتق دم فيم ا ب ين الشع ـوب
ليصبح عالمنا عـالم حرا آمن منسجم انسانيا وحضاريا  ،فثورة اﻷحواز ه ي ض د التفرق ة
الع ـنصرية واﻻستع ـمار ف ي جمي ع اش كاله ومظ اهره  ،وم ع ح ق الشع ـوب ف ي تقري ر
مصيرها .
بناء عـلى ما تقدم فثورة اﻷحـواز هي كفاح وطن ي تح رري انس اني مش روع  ،وقض ية شع ـب
اﻷح واز عادل ة وحقوق ه شرع ـية  ،وان م ا يدع ـيه اﻻح تﻼل الفارس ي وع ـنصريته الشع ـوبية
الحاق دة بتغ ـليف نض ال شع ـب اﻷح واز الع ـربي بأدع اءات واه ـيه كالع ـشائرية واﻻطم اع
اﻻنفصالية والتوريط السياسي الع المي  ،ف أن ه ذا النض ال ك ان وﻻزال وس يبقى نض اﻻ وطني ا
وقوميا وانسانيا عادﻻ  ،وان الثورة في اﻷح واز ه ي م ن اج ل استع ـادة ه ذا الح ق اﻷح وازي
المغـتصب  ،لذا فأن قضيتنا عادلة وحقوقنا شرعـية ونضالنا الوطني مشروع .
انطﻼقا من ذلك اﻻساس فالثورة اﻷحـوازية  ،وطنية اﻻهداف قومية المبادىء انسانية التطـلع
الحضاري المشرق .



الباب الثالث
دولة اﻷحـواز
وفق نظـرة حركة التحرير الوطني اﻷحوازي

 (1ان شعب اﻷحواز هو مصدر السلطات كلها في دولة اﻷحواز بعد اﻷستقﻼل .
 (2السيادة للشعب اﻷحوازي وحده .
 (3اللغة العربية هي اللغة الرسمية لﻸحواز .
 (4اﻻسﻼم دين الدولة  ،والشريعة اﻻسﻼمية والسيرة النبوية الش ريفة المص درين الرئيس ين
للتشريع .
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 (5ان شعب اﻷحواز فور تحريره سيعـلن اﻷحواز دولة عربية مستقلة ذات سيادة كاملة قائمة
ب ذاتها ؛ وان اﻷح واز ج زء م ن ال وطن العرب ي الكبي ر  ،وان ش عب اﻷح واز ج زء م ن اﻷم ة
العربية وجزء من العالم اﻷسﻼمي واﻷسرة الدولية .
 (6ان شعـب اﻷحواز ف ور تحري ره س يقيم النظ ام الرئاس ي نظام ا للحك م ) رئاس يا ديمقراط ي
نيابي برلماني غير وراثي ( مستلهما من الميثاق الوطني ونظرته لمص الحه ومص يره والت ي
تس تلهم م ن التع ـاليم الس ماوية المتكامل ة باﻻس ﻼم وستع ـتمد مبادئ ه التع ـاليم اﻻس ﻼمية ف ي
تنظ يم جمي ع ش ؤونه  ،وس تكون مص ادر تش ريعه الق رآن الك ريم والس نة النبوي ة الش ريفة
واﻻستصﻼح ومع ما يتوافق وما يفيد التشريعـات العالمية .
 (7ان شعب اﻷحواز فور تحريره سيختار عبر اﻻستفتاء العام شكل علم اﻷحواز وشعار دولة
اﻷحواز .
 (8ان شعب اﻷحواز فور تحريره سيحدد عبر اﻻستفتاء العام تس مية ص فة اﻷح واز ان كان ت
دولة او جمهورية .
 (9نظام الحكم في دولة اﻷحواز رئاسي ديمقراطي برلماني غير وراثي )النظام الرئاسي( يأتي
عن طريق اﻻنتخاب المباشر من قبل الشعـب في انتخاب الرئيس وانتخاب اعضاء البرلمان ،
ودولة اﻷحواز هي دولة مؤسسات وقانون  ،والقانون فوق الجميع .
 (10النظ ام السياس ي ف ي دول ة اﻷح واز يق وم عل ى اس اس التعددي ة السياس ية و الحزبي ة ،
والت داول الس لمى للس لطة ف ي اط ار الدس تور اﻷح وازي  ،وي نظم الق انون عم ل اﻷح زاب
السياسية على الوجه المبين فى الدستور.
 (11ان شعب اﻷحواز فور تحريره  ،ستنضم دولة اﻷحواز ال ى منظم ة اﻷم م المتح دة وجامع ة
الدول العربية ومنظمة المؤتمر اﻷسﻼمي وحركة ع دم اﻷنحي از وال ى جمي ع المحاف ل الدولي ة
واﻻقليمية لتكون دولة اﻷحواز ضمن اﻷسرة الدولية .
 (12ان شعـب اﻷحواز ف ور تحري ره يعـاه ـد اش قاءه وجيران ه ودول الع الم ع ـلى ان ه س يتوجه
لبناء اﻷحواز حضاريا واقامة تجربة مميزة مؤهلة مراعـية لسيادة اﻻنس ان وص ائنة لحريت ه
وكرامته وماله وعـرضه وايمانه ليكونا قادرا على المحافظة على وجوده ومصيره ومساهما
في بناء وشائج التعاون والتفاهم والمساهمة نحو اس رة دولي ة حض ارية ونح و ع الم يس وده
اﻷمن واﻻستقرار والسلم .
 (13ان شعـب اﻷحواز فور تحريره مصمم ع ـلى ب ذل الجه د ﻷس تعادة المواه ب المه اجرة م ن
ابنائه لينيط بهم مهام القيادة لسلطاته ومرافقه ويخولهم صﻼحية التخطيط والتحضير لجمي ع
مرافق الحياة في اﻷحواز ليتحول اﻷحواز الى قوة مستلهمة مقومات وجوده ونظرته النابعـة
من تعاليم دينه الحنيف ومؤسسا كيانا مميز المفاهيم والنهج والتحقيق .
 (14ان شعـب اﻷحواز فور تحريره سيرسخ العـدل والحرية والمساواة في كيانه وسيرسخ قيم
التعـاون والتراحم بين ابنائه وسيصون اﻷمن ويوفر تكافؤ الفرص للمواطنين اﻷحوازيـين .
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 (15ان شعـب اﻷح واز سيس عى ال ى اقام ة كي ان س يد نفس ه غ ـير منح از للش رق او للغ ـرب ،
وس يكون نص يرا ﻻي نض ال تح رري ه ادف لتحقي ق الس يادة وترس يخ الق يم الحض ارية ،
وسيناصر الشعـوب المستع ـمرة ف ي استع ـادة س يادتها كم ا سيناص ر الشع ـوب المتح ررة ف ي
الحفاظ عـلى سيادتها وسيمدها بما يستطيع من عـون مادي ومعـنوي  ،كما سيسعى لﻼسهام
في تحسين ظروفها والتخفيف من مآسيها وكوارثه ا  ،وه و يعـاه ـد من ذ اﻵن جمي ع شع ـوب
العالم ومنظماته ان يكون للسلم الحقيق ي س ﻼما وللمستضع ـفين ف ي اﻻرض ع ـونا وللحق وق
المشروعة نصيرا وضد اﻻفقار واﻻستغﻼل والتبعـية واﻻستسﻼم والتجهيل واﻻستبداد .
 (16ان شعـب اﻷحواز سيقيم كيانا حضاريا محافظا عـلى جوهر تعـاليمه وقيمه ومتطور سباقا
آخ ذ بأح دث مع ـطيات الع ـلم واجه زة التحض ير والتط ور واجه زة ال دفاع والتحري ر  ،وآخ ذ
بأحدث اساليب التـنـظـيم التـقـني واﻻداري لسلطاته ومرافـقه .
 (17ان شع ـب اﻷح واز يق رر أن اﻻس رة ه ي الخلي ة اﻻساس ية ف ي اﻷح واز ويق رر أن نظام ه
الرئاسي شوري رئاسي ديمقراطي نيابي برلماني غير وراثي ؛ كم ا يق رر أن شع ـب اﻷح واز
ه و مص در الس لطات كله ا ؛ وان الشع ـب يم ارس اختي ار مؤسس ات س لطاته التش ريعية
والقضائية والتنفيذية باﻻنتخاب العام الحر المباشر الس ري ؛ فيق وم الش عب بأنتخ اب اعض اء
المجل س ال وطني اﻷح وازي ) البرلم ان – الس لطة التش ريعية ( ؛ وتق وم الس لطة التش ريعية
نيابة عن الشعب بأنتخاب السلطة القضائية وتتوﻻها المحاكم التي ينضمها الدستور والقانون
وه ي س لطة مس تقلة  ،ويق وم الش عب بأنتخ اب رئ يس الدول ة ؛ وال رئيس مخ ول ف ي اختي ار
ال وزراء لتت ألف م نهم الحكوم ة اﻷحوازي ة  ،ويطب ق نظ ام فص ل الس لطات ال ثﻼث التنفيذي ة
والتشريعية والقضائية والتعاون فيما بينها وينظمها القانون اﻷحوازي.
 (18ان شعب اﻻحواز سينتخب رئيس دولة اﻻحواز لدورة واحدة مدتها خمسة سنوات بواسطة
اﻻنتخاب العام الحر المباشر السري غير قابلة للتجديد  ،وﻻ يجوز للرئيس ان يجدد ترش يحه
للرئاسة مرة اخرى اﻻ بعد انقضاء فترة رئاسية لرئيس آخر .
 (19ان اﻷح واز ف ور تحري ره س يمنح جنس يته لك ل مول ود م ن اب ويين أح وازيين او م ن اب
أحوازي وأم غير أحوازية او من أم أحوازية متزوجة من غير أحوازي  ،كم ا س يمنحها لك ل
مواطن عـربي  ،ولك ل مس توطن ف ي اﻷح واز قب ل اﻻح تﻼل اﻻيران ي ولك ل مق يم ف ي اﻷح واز
شريطة ان ينطبق عليه القانون و ان يبرهن هؤﻻء عـن اخﻼصهم ووفائهم لﻸحواز وثورتها
العـربية واﻻيمان بمقومات اﻷحواز ونظرة اﻷحواز للحياة وقيم اﻷحواز وعـضويته في الوطن
العـربي وان يعـزز ذلك بقسم المواطنة .
 (20ان اﻷحواز فور تحريره سيستـنصر بأشقائه الع ـرب ليسع ـفوه ف ي است ـئصال اﻻمي ة وف ي
انشاء مدارسه لتربية ابنائه تربية وطنية قومية تـنمي القدرات اﻻبداعـية ث م تع ـليمه بأنش اء
معاهـده العـلمية الحضارية وجامعـاته بتأسيس التعـليم عـلى النهج العـلمي الحرف ي والمهن ي
والتقـني وتكوين المجامع والن وادي الع ـلمية الحض ارية لتص حيح الت اريخ وكتابت ه بم ا يع ـيد
للتراث اصالته وللشعـب مجده .
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 (21ان اﻷحواز فور تحريره س يقيم نظ ام الرع ـاية اﻻجتماع ـية لﻸموم ة واﻻب وة والش يخوخة
ورعـاية للنشىء وتث ـقيف للشع ـب وت رويض لﻼجس ام دون جن وح ف ي اﻻحت راف او اﻻف راط
ودون اس فاف ف ي المباري ات والمباه اة  ،وس يقيم نظام ا لرعاي ة المواه ب والمي ول ومعاه ـد
لتنمية الجمالية واﻻختراعـات العـلمية .
 (22ان اﻷحواز فور تحريره سيكفل التعليم بكل مراحله وسيكون مجاني وترعاه الدولة رعاية
تامة في جميع مراحله ماليا ومستوى وتجهيزات وبكل ما ينهض به  ،وتعتب ر دول ة اﻷح واز
التعليم اساس تقدم المجتمع اﻷحوازي واﻻرتقاء به علميا وحضاريا صيانة للكيان اﻷحوازي .
 (23ان اﻷحواز فور تحريره سيعتني بالصحة العامة وبك ل م ا ي نهض به ا  ،وس تكون الص حة
مجانية للمواطن و الوافد او المقيم وعابر السبيل وتلقى كل الدعم الحكومي الﻼزم .
 (24ان اﻷحواز فور تحريره سيقيم نظاما اقتـصاديا مستلهما من العـدالة اﻻجتماعـية تكون فيه
ملكية وسائل اﻻنتاج اﻻساسية  ،والمناجم المعـدنية والثروات الطبـيعـية والوسائل الزراع ـية
والصناعـية وغيرها  ،ملكا للشعـب باشراف الدولة وللدولة حق استيفاء حصتها من مواردها
زكاة لتنمية الموارد .
 (25ان اﻷحواز فور تحريره سيصون الملكية الخاصة وﻻ يمنع أحد من التصرف ف ي ملك ه اﻻ
في حدود القانون  ،وﻻ تنزع الملكية الخاصة اﻻ بسبب المنفعة العامة في اﻻحوال التي ينص
عليها القانون وبتعويض عادل  .والميراث حق تكفله الشريعة اﻻسﻼمية .
 (26ان اﻷ حواز فور تحريره يعـتبر الثروات العامة ملكا للشعـب وتقوم الدولة باﻻشراف ع ـلى
استـثمارها وتـنميتها مباشرة او بواسطة مؤسسات مشتركة من الدولة والقطاع الخ اص بم ا
يخدم انماء شعـب اﻷحواز ومصلحة الوطن .
 (27ان اﻷح واز ف ور تحري ره سيجع ـل الوظ ائف الع ـامة خدم ة للشع ـب وتحقيق ا لمص الحه
ورفاهية وصيانة لوج وده  ،وس يحال ك ل م ن يستغ ـل وظـيـف ـته مادي ا او مع ـنويا مباش رة او
مداورة الى القضاء .
 (28ان اﻷحواز فور تحريره سيوفر الحاجات اﻻساسية لكل مواطن من مسكن واعـمار وصحة
وتعـليم وتموين ضروري وفرص العمل .
 (29ان اﻷحواز فور تحريره سيعتني ب الفﻼح وس يلقى ك ل ال دعم ال ذي يحتاج ه بم ا في ه تق ديم
اﻷرشاد الزراعي العـلمي والتسهيﻼت وتسويق بضاعته بأجور عادلة تسد مص اريفه واتعاب ه
وتعود عليه بالفائدة واﻻرباح .
 (30ان اﻷحواز فور تحريره سيقوم بتقديم القروض المخفضة للمشاريع اﻻقتصادية للمواطنين
الغير قادرين على تمويل مشاريعهم ماليا بعد دراستها من قبل الجهات المختصة  ،تسدد هذه
القروض بدفعات مخفضة بمدد محددة ومريحة  ،وتقديم كل التسهيﻼت والخدمات بهذا المجال
ومنه ا م دهم بخب راء اﻻرش اد والنص ح و المعلوم ات لض مان النج اح  ،وذل ك لتنمي ة الوض ع
اﻻقتصادي اﻻحوازي وانعاش اقتصاد اﻷحواز بشكل عام .
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 (31ان اﻷحواز فور تحريره سيقوم بتقديم منازل للمواطنيين اﻷح وازيين ذات ال دخل المح دود
تقسط عليهم بدفعات مخفضة لمدة مريحة .
 (32ان اﻷح واز ف ور تحري ره س يقوم بحمل ة وطني ة تش رف عليه ا الدول ة مدعوم ة ب الخبرات
العربية والدولية من اجل القضاء عل ى انتش ار المخ درات ف ي اﻷح واز الت ي نش رها اﻻح تﻼل
اﻻيراني طيلة فترة اﻻحتﻼل الجائر وت وفير ك ل المس تلزمات والتس هيﻼت لض مان نج اح ه ذه
الحملة .
 (33ان اﻷحواز فور تحريره سيقوم بحل مشكلة البطالة والعمل على القض اء عليه ا م ن خ ﻼل
توفير فرص العمل واقامة دورات وورش لتعـليم وتطوير وتأهيل المواطن للعمل .
 (34ان اﻷح واز ف ور تحري ره س يقوم بتق ديم ك ل ع ون ودع م لتحس ين ظ روف اﻷس ر الفقي رة
للنهوض بها .
 (35ان اﻷحواز فور تحريره سيرفع المستوى المعيشي والدخل للمواطن اﻷحوازي .
 (36ان اﻷح واز ف ور تحري ره س يقيم الع دل والحري ة والمس اواة والق انون واﻷم ن واﻻس تقرار
النفسي والسكينة والطمأنينية وتكافؤ الفرص واعتبارها دعام ات اساس ية للمجتم ع الس ليم ،
وتشجيع المواطنيين على التراحم والتعاون والتعاضد واﻻخﻼق والصفات الحميدة .
 (37ان اﻷحواز فور تحريره سيصون حرية ممارسة الشعـائر الدينية لجميع المت دينين به ا م ا
عـدا المعـتقـدات المخلة بالقيم والمتعـارضة مع التعـاليم السماوية .
 (38ان اﻷحواز فور تحريره سيجيز للمؤسسات والمنظمات العـقـدية واﻻجتماعـية واﻻقتصادية
والسياسية والثقافية وغـيرها اصدار الصحف والمجﻼت ووس ائل اعﻼمي ة اخ رى لتس هم ف ي
تـثـقيـف وتعـريف وتحضير الشع ـب وس يحمي حريته ا المط ـلقة اﻻ م ا يم س المص ير ويه دد
وحدة تماسك المجتمع اﻷحوازي وما يسيء للقيم اﻻسﻼمية واﻻنسانية الحضارية .
 (39ان اﻷحواز فور تحريره سيصون حرية المواصﻼت واﻻتصاﻻت والتـنـق ـل اﻻ ف ي الح اﻻت
التي تـتعـارض مع أمن اﻷحواز وسيادته  ،وﻻ يجوز ابعاد المواطن اﻷحوازي عن اﻷحواز او
منعه من العودة اليه  ،كما ﻻ يجوز تفتيش او احتجاز او اعتقال اي مواطن اﻻ بقانون وبأمر
يصدر من القاضي المختص او النيابة العامة او من سلطة يخولها القانون ؛ وللمواطن الحق
الكامل في توكيل محامي عنه او ينوب عنه في القضايا المتعـلقه به وفق القانون .
 (40ان اﻷحواز فور تحريره يعـتبر الدفاع ع ن اﻷح واز ف رض ع ـين ع ـلى ك ل مس تطيع ع ـلى
حمل وسائل الدفاع  ،وفرض كفاية في اﻻسرة في الدفاع عن ش رف اﻻم ة العربي ة  ،ويع ـتبر
كل مواطن ملتزما بأداء الخدمة العـسكرية ) خدمة العـلم اﻷحوازي ( للتـدرب خﻼلها والترقب
واﻻحتياط اذا ما استدعى الدفاع ذلك .
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 (41ان اﻷحواز فور تحريره وبعـد منحه الجنسية ﻷبنائه ممن ولدوا في اﻷحواز او في المهجر
وآمن وا بس يادته واس تقﻼله وع ـضويته م ع ال وطن الع ـربي ودافع ـوا ع ن حق ه ف ي الس يادة
واﻻس تقﻼل وﻷي م واطن ع ـربي اذا م ا ش اطر أبن اء اﻷح واز ف ي حماي ة س يادة اﻷح واز
واستقﻼله واسهم في تطوره وتحضيره وان دمج ف ي متح ده  ،وس يحمي ه ذه الجنس ية داخلي ا
وخارجيا من أي انـتـقاص لهذا الحق او تعـطيـله او اسقاطه او سحبه او تجاوز عـلى حقه .
 (42ان اﻷحواز فور تحريره سيحمي الحرية الشخصية واﻻسرية وحرية المؤسسات وس يكون
الجميع سواسية امام القانون مصانة ح ريتهم وحق وقهم وﻻ يج وز اﻻع ـتداء ع ـليها  ،كم ا ﻻ
يجوز تـنـفـيذ اي ة ع ـقوبة بح ق أي م واطن او مق يم او ع ـابر ب دون ن ص م ن الق انون وبع ـد
صدوره  ،كما ﻻ يجوز تعـريض احد للعـقوبات بسبب ارتكاب غـيره للجريمة  ،والمتهم برىء
حتى تـثبت ادانته في محاكمة عـادلة وقانونية ومتوفرة الضمانات .
 (43ان اﻷح واز ف ور تحري ره سيص در عـف ـوا عام ا ع ـن الج رائم السياس ية المرتكب ة س ابقا
وسيخـفـف العـق ـوبات ع ن الج رائم اﻻخ رى ماع ـدا جريم ة التع ـامل لص الح الع ـدو الفارس ي
المحت ـل  ،والج رائم اﻷخﻼقي ة لي ـفسح المج ال ام ام الجمي ع لﻼس هام ف ي ترس يخ الس يادة
واﻻستقﻼل والتنمية .
 (44ان اﻷحواز فور تحريره سيشرع بالغاء عقوب ة اﻷع دام  ،والغاءه ا م ن دس تور اﻷح واز ؛
منعا ﻻستغﻼلها وايقاع الظلم .
 (45ان جيش اﻷحواز يتأسس من اجل ال دفاع ع ن ت راب وس يادة اﻷح واز وح دودها و ال دفاع
ع ن اﻷم ة العربي ة م ن اي ع دوان خ ارجي  ،وج يش اﻷح واز ﻻ يت دخل مطلق ا ف ي الحي اة
السياسية لﻸحواز وﻻ يكون مصدر لﻼستيﻼء على الحكم  ،ويمنع منتسبيه م ن اﻻنخ راط ف ي
صفوف القوى السياسية او الحزبي ة  ،وك ل م ن يثب ت بأنتم اءه ال ى ه ذه الجه ات يفص ل م ن
الس لك العس كري ويح ال ال ى المحكم ة  ،ويمك ن للعس كري الراغ ب باﻻنتس اب ال ى أي ق وى
سياسية او حزبية ان يتقدم بطلب انهاء خدمته العسكرية لهذا الغرض .
 (46ان اﻷحواز ستوقع على معاهدة حقوق اﻻنسان الدولي ة والعم ل به ا واﻻمتن اع ع ن بع ض
بنودها المتعارضة مع الشريعة اﻷسﻼمية .
 (47ان اﻷح واز تم نح ح ق اللج وء السياس ي وف ق المع ايير واﻻع راف والق وانين المنص وص
عليها في القانون الدولي وقوانين اللجوء الدولية الصادرة عن اﻷمم المتحدة .
 (48ان اﻷحواز ستوقع على معاهدة حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل على اراضيها .
 (49ان اﻷحواز ستساهم مع اﻷسرة الدولية في ارساء اﻷمن والسلم الدوليين اقليما ودوليا .
 (50الحك م السياس ي ف ي اﻷح واز رئاس ي ديمقراط ي دس توري غي ر وراث ي بموج ب دس تور
اﻷحواز ؛ ينتقل الحكم سلميا من رئيس منتخب انتهت وﻻيته الى رئيس منتخب جديد .
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الباب الرابع
الميثاق اﻻساسي

المبادىء واﻷهـداف والوسائـل اﻻساسية لحركة التحرير الوطني اﻷحوازي
المبادىء
مادة ] [ 1
» حرك ة التحري ر ال وطني اﻷح وازي  ،طـليع ـة وط ـنية قومي ة سياس ية ديمقراطي ة ثوري ة
حضارية مستـقـلة م ن اﻷح وازيين المتعـاه ـدين ع ـلى تحري ر اﻷح واز واس تقﻼلها  ،والنض ال
القـومي لتوحيدهـا مع اﻻج زاء المح ررة والقي ام بمس ؤوليات تحض يرها وتكامله ا م ع ال وطن
العـربي الكبير في التوحيد والتحضير لحماية المصير العـربي الشامل .
حركة التحرير الوطني اﻷحوازي تعتبر القضية اﻷحوازية أمانة في اعناق اعضاء الحركة .
حركة التحرير الوطني اﻷح وازي تحت رم المواثي ق الدولي ة وﻻ تـت ـدخل ف ي الش ئون الداخل ـية
للدول العـربية واﻻجنـبـية وﻻ تسمح ﻻحد بالتدخل في شؤونه او بعـرقـلة مسيرة ثورة الشعـب
العـربي اﻷحـوازي في تحرير وطنه وتقرير مصيره .
تباشر حركة التحرير الوطـني اﻷحوازي مسؤولياتها وفق مبادئها واهـدافها اﻻساسية المعـلنة
ف ي ميثاقه ا الوط ـني وم ا تص دره م ن ل وائح وق رارات مس تمدة اساس ا م ن تل ك المقوم ات
اﻻساسية التي حددها الميثاق الوطـني للحركة .
كم ا تس توحي حرك ة التحري ر ال وطني اﻷح وازي سياس تها الخارجي ة انطﻼق ا م ن المص لحة
الوطـنية والقـومية  ،ومن رسالتنا العـربية اﻻسﻼمية الﷴية السمحاء والخالدة التي ترمي الى
خ ﻼص البش رية م ن الظ ـلم والظ ـﻼم والع ـبودية واﻻستع ـباد ال ى الع ـدل والكرام ة والن ور
والحرية والمساواة  ،وتهدف الى المساهـمة مع اﻻمم اﻻخرى بمساهـمات واس اليب حض ارية
ف ي ايج اد ع ـالم حض اري منس جم  ،ح ر  ،آم ن  ،ي ـسير ف ي سب ـيل الحري ة والس ﻼم والتق دم
واﻻزدهار الحضاري الدائم .
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حركة التحرير الوطني اﻷحوازي تؤمن بمبادىء العـدل والحرية والكرامة اﻻنس انية والس يادة
وتقرير المصير وحق الشعـوب كافة في ممارستها  ،وتؤمن حركة التحرير الوطني اﻷحوازي
بسياسة حركة عـدم اﻻنحياز وتعـتبر نفسها ضمن هـذه المجموعـة من العـالم .
حركة التحرير الوطني اﻷحوازي تنظيم سياسي يناضل من اجل اﻷهداف التالية :
 .1تحرير اﻷحواز واستقﻼلها
 .2أقامة دولة اﻷحواز المستقلة ذات السيادة الكاملة
 .3العمل على رفاهية الشعب اﻷحوازي « .
مادة ] [ 2
» اﻷحواز )عـربستان( وطن الشعـب اﻷحوازي العـربي  ،واﻷحواز اﻻرض والشعـب والث ورة
 ،جزء ﻻ يتجزء من :
 .1الوطـن العـربي الكبير .
 .2اﻻمة العـربية المجـيدة .
 .3الثورة العـربية الكبرى وكفاح اﻻمة الوحدوي في تحـقـيـق سيادتها القـومية ومكانتها
الدولية بين اﻻمم . « .
مادة ] [ 3
» شعـب اﻷحواز العـربي  ،ذو شخصـية عـربية مستـقـلة وصاحب الحق الشرعـي الوحيد ف ي
تقرير مصيره بعـد ان يتم تحرير وطـنه وفق مشيـئـته وبمحض ارادته واختياره  ،وله السيادة
الوطـنية المطـلـقة عـلى اراضيه ومياهه واجواءه بإقامة دولته ) دولة اﻷحواز ( المستـق ـلة .
«.
مادة ] [ 4
» شعـب اﻷحواز يشكل اﻷحواز العـربي ) عـربستان ( المغـتصب والرازح تح ت ني ر اﻻح تﻼل
الفارسي منذ عام 1925م  ،والشعـب اﻷحوازي الع ـربي ه و م ن أع ـرق اﻻص ول واﻻورم ات
العـربية نسبا ووﻻء وايمانا  ،وان هذا الشعـب الع ـربي م ارس س يادته الوط ـنية ع ـلى وط ـنه
من ذ فج ر الت أريخ واس هم ف ي بن اء حض ارة اﻻم ة الع ـربية  ،وق اوم الغ ـزو الفارس ي وس ارع
لﻸيمان بالدعـوة اﻻسﻼمية واتخـذها عـقيدة له وشعـارا ونظاما لحياته . « .
مادة ] [ 5
» الثورة اﻷحوازية  ،رافدا طـبـيعـيا من روافد الثورة العـربية الكب رى  ،وه ي خلي ة حي ة ف ي
جس م اﻻم ة الع ـربية  ،ومنط ـلقاتها وغ ـاياتها انس انية حض ارية ته دف نح و الس ﻼم الع المي
والعـدل والحرية والمساواة  ،ونضال شعـب اﻷحواز جزء ﻻ يتجزء من كفاح ونضال الشعـوب
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المضـطهدة في العـالم اجمع التي تـنشد السﻼم والحرية واﻻستـقﻼل والتـقدم  ،ضد اﻻستعـمار
بكافة اشكاله واساليبه ومظاهره . « .
مادة ] [ 6
» اﻷحواز ) عـربستان ( هو درع الخليج العربي وحصن المش رق الع ـربي لل وطن اﻻم وس ده
المنيع ضد مطامع اﻷحتﻼل الفارسي واﻻستعـمار  ،وهو ج زء طـبـيع ـي من ه وموح د مع ه ف ي
الحياة والمصلحة والمصـير  ،ومنف ـصل طـبـيع ـيا وتاريخي ا وحياتي ا ومص لحة ومص ـيرا ع ـن
فارس  ،ومتكامﻼ تكامﻼ طـبيـعـيا مع الوطن العـربي . « .
مادة ] [ 7
» الشخـصـية اﻷحوازية العـربية صفة أصـيلة ﻻزمة وهي تـنـتـقـل من اﻻجداد الى اﻻباء ومن
اﻻب اء ال ى اﻻبن اء ع ـبر اﻻجي ال  ،وان اﻻح تﻼل الفارس ي وسياس اته الع ـدوانية التوسـع ـية
واﻻسـتيـطانية والتـفـريسية وغـيرها ﻻ تـفـقـد اﻻنسان اﻷحوازي شخـصيته وهويته وأن ـتمائه
العـربي وﻻ ينـفـيانها عـنه . « .
مادة ] [ 8
» اﻻن ـتماء اﻷح وازي واﻷرتب اط الوط ـني الم ادي والروح ي والث ـقافي والت اريخي ب اﻷحواز
حقائـق ثابتة  ،وان تـنشـئة اﻻنسان اﻷحوازي بوطـنه تع ـريفا روح ـيا ومادي ا ع ـميقا وتأهيل ه
للجهاد والكـفاح المسلح والتضحية بماله وحياته ﻻسترداد وطـنه المحـتـل . « .
مادة ] [ 9
» اﻻح تﻼل الفارس ي لﻸح واز ع ام 1925م ه و أح د اﻻح ـتﻼﻻت اﻻس تيطانية اﻻستع ـمارية
الجاثمة عـلى تراب الوطن الع ـربي  ،وحـق ـنا الع ـربي ف ي اﻷح واز ه و أح د ح ـقوقنا الق ـومية
المغـتصبة من وطـنـنا العـربي الكبير  ،ويتـخـذ اﻻحتﻼل الفارسي من اﻷحـواز قاعـدة انطﻼق
عـسكرية عـدوانية عـنصرية توسعـية اسـتعـمارية عـلى دول الخليج العربي والمشرق العـربي
اوﻻ وبالتالي الوطـن العـربي  ،والعـدو الفارسي حليـف طبـيعي لﻼسـتعـمار المترب ـص بأمت ـنا
العـربية  .وبتحرير اﻷحـواز وتصـفـية وجود اﻻحتﻼل الفارسي منها يتحـقـق السﻼم الحـقـيـقي
الدائم والجذري والعـادل للمنـطـقـة . « .
مادة ][10
» المشاريع واﻻتـفاقيات والمعـاهـدات والصكوك المجـحـفة التي صدرت او تصدر عـن هـيـئة
دولية او مجموعـة من الدول او دول ة منـف ـردة بش أن قـض ـية اﻷح ـواز ) ع ـربستان ( والت ي
ته در ح ق الشع ـب اﻷح وازي ف ي وط ـنه بم ا ف ي ذل ك ح ـقه ف ي تـق ـرير مص ـيره تع ـد باط ـلة
ومرفـوضـة وﻻ تـمـثل ارادتـه الوطـنـية اطـﻼقا بكل المقايـيـس . « .
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مادة ][11
» اقـامة دولة اﻷحواز ) عـربستان ( المسـتـقـلة ذات سيادة وط ـنية كامل ة عل ى كام ل الت راب
اﻷحوازي  ،انطﻼقـا من اساس ـيات ح ق شـع ـب اﻷح واز ف ي تـق ـرير مص ـيره  ،والت ي تحـف ـظ
وتكـفـل للمواطـنيـين حـقوقهم الشرعـية عـلى اساس العـدل والمساواة والكرام ة دون تمـي ـيز
طائ ـفي او ق ـبلي او عـشائ ـري او ع ـرقي او دين ي او م ذهبي او سياس ي او حزب ي او بس بب
وظيف ة او مهن ة بم ا ف ي ذل ك الحري ات الع ـامة وف ي طـليـع ـتها حـق ـوق اﻻنس ان وقـض ـايا
الديـمقـراطـية ؛ والجميع متساوون امام القانون دون أي تمييز في الحقوق والواجبات .
وتكون مديـنة اﻷحــواز عـاصـمة للدولة . « .
مادة ][12
» اق ـامة المج ـتمع الع ـربي اﻻس ﻼمي الح ـضاري ف ي اﻷح ـواز  ،لتك وين مج ـتمع الكفاي ة
والع ـدالة اﻻجـتماع ـية  ،مج ـتمع الع ـمل وتكاف ـؤ الف ـرص  ،مج ـتمع الخ ـدمات  ،مج ـتمع
التع ـاونيات الشعـب ـية  ،مج ـتمع ونظ ام يـن ـشدان التط ـور والت ـقدم والت ـنمية واﻻزده ار
الحـضاري والديمقراطي  ،مجتمع التعايش بين الديانات السماوية والمذاهب الديني ة  ،مجتم ع
يحترم الممارسة الدينية للمتدينيين باﻻديان السماوية والعمل على حماية هذه الممارسة ودور
العبادة  ،ونشر هذه الثقاف ة ثقاف ة التع ايش ال ديني الس لمي عب ر الوس ائل اﻷعﻼمي ة والمراك ز
الدينية وعلماء الدين والمدارس بجميع مستوياتها . « .
مادة ][13
» تـؤمن حركة التحرير الوطـني اﻷحوازي بأن الوحدة الوطـنية اﻷحوازية هي المناخ الصحي
الثوري الحضاري للثورة الشعـبية  ،وهي الرحم الحقـيـقي ﻻستـمرارية ديـمومتها حت ى بل وغ
اﻻهـداف . « .
مادة ][14
» تـعـتمد الحركة عـلى النظرية القـومية ) التحرير ـ التوحيد ـ التحـضير لحماي ة المص ـير ( ،
ايمان ا م ن حرك ة التحري ر ال وطني اﻷح وازي بتحري ر الشع ـب واﻻرض وتوحيده ـما ف ي
الصـيرورة اﻻجتماعـية الع ـربية اﻻس ﻼمية ) الع ـدالة اﻻجتماع ـية ( وتأهيلهم ا للتح ـضير ف ي
التوحيد العـربي القـومي الشامل لحماية المصـير العـربي . « .
مادة ][15
» ت ـؤمن حرك ة التحري ر الوط ـني اﻷح وازي بـشرع ـية وبمشروع ـية ح ق تـق ـرير المص ـير
للشعـوب  ،وبعـدالة نض الها وكفاحه ا الوط ـني م ن تحـقـي ـق وانج از ه ذا الح ق المع ـترف ب ه
دوليا ؛ وعليه فأن حركة التحرير الوطني اﻷحوازي تعترف بحق الش عوب غي ر الفارس ية ف ي
انهاء اﻷحتﻼل الفارسي عن اراضيها واعﻼن استقﻼل اوطانه ا وبحقه ا ف ي تقري ر مص يرها ،
وتعم ل حرك ة التحري ر ال وطني اﻷح وازي عل ى توثي ق ال روابط ب ين فص ائل الش عوب غي ر
الفارسية والتنسيق معها من اج ل النض ال المش ترك ض د اﻻح تﻼل الفارس ي العنص ري به دف
اجﻼءه عن اراضينا المحتلة . « .
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مادة ][16
» لغة الحـ وار السياسي والتـفاهم الديمقـراطي هـما اﻻساس لحسم الخﻼفات والتـناقـضات بين
قوى الثورة اﻷحـوازية  ،وترجيح مصلحة اﻷحـواز عـلى أي مصلحة آخرى  ،واﻷحـواز فـوق
أي اعـتبار  ،واﻷحواز هي الجامع الطبيعي الوحيد لك ل مكون ات اﻻختﻼف ات والخﻼف ات وكله ا
تحل انطﻼقا من أجل مصلحة اﻷحواز وسيادتها . « .

اﻷهـداف اﻻساسية
مادة ][17
» ان الث ورة اﻷح ـوازية ه ي ث ورة ع ـربية  ،ث ورة تح رر وط ـني ديمقراط ي  ،ت ـناضل ض د
اﻻحتﻼل الفارسي  ،واهـدافها هي :
 .1تحرير كامل التراب الوطـني اﻷحـوازي وطرد قوات اﻻحتﻼل الفارسي .
 .2تأسـيـس دولة اﻷحـواز المست ـقلة ذات الس يادة الوط ـنية الكامل ة  ،والت ي تع ـبر ف ي
ش كلها ومحتواه ا ع ـن ارادة وتطـلع ـات الشع ـب اﻷح ـوازي الع ـربي ف ي الحي اة
والمصلحة والمصـير .
 .3العمل على رفاهية الشعب اﻷحوازي . « .

الوسـائـل اﻷسـاسـية
مادة ][18
» ان حركة التحرير الوطـني اﻷح ـوازي ق د اق ـرت وس ائل نض الية حض ارية مشروع ـة دولي ا
وفقا للقانون ال دولي تك افح م ن خﻼله ا دفاع ا ع ـن الشع ـب اﻷح وازي الع ـربي وع ـن حقوق ه
المغـت ـصبة ﻻج ﻼء اﻻح تﻼل الفارس ي ع ـن ارض نا الس ليبة  ،وتعم ل حرك ة التحري ر ال وطني
اﻷحوازي على دفع الشعب اﻷحوازي للممارسة دوره النضالي ال دفاعي الش امل وتق ف حرك ة
الوطني اﻷحوازي خلفه كقيادة سياسية في ادارة هذا النضال الوطني لتكون المواجهة مواجهة
شعب محتل امام سلطة اﻻحتﻼل الفارسي غاشم  ،وأهـمها :
 .1بما ان ايران اعلنت الحرب المسلحة عل ى اﻷح واز ع ام  1925واحتل ت ف ي ه ذه الح رب
اﻷحواز  ،تعتبر حركة التحرير الوطني اﻷحوازي ان هذه الحرب التي فرضت على الشعب
العربي اﻷحوازي من قبل ايران عام  1925هي حرب غير منتهية من قب ل اﻷح واز حت ى
تتح رر اﻷح واز ارض ا وش عبا وانه اء ك ل مظ اهر واش كال اﻻح تﻼل اﻻيران ي م ن اﻷح واز
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العربية  ،وعليه فأن حركة التحرير الوطني اﻷحوازي تعتبر الوسائل المشروعة دوليا هي
من حق الشعب اﻻحوازي باﻻستنجاد بها دفاعا عن نفسه ومصيره ووطنه  ،وهي بما فيها
 :أعـﻼن الكفاح الوطـني المس لح  ،والع ـمل الف ـدائي  ،والع ـصيان الم دني بجمي ع اش كاله
ومظ اهره  ،وخ ـوض ح رب التحري ر الشع ـبية الش املة  ،وتسخ ـير ك ل طاق ات الشع ـب
وامكانياته المادية والمعـنوية لها .
 .2توحي د كاف ة الق وى السياس ية اﻷحوازي ة ف ي اط ار جبه ة وطني ة ديمقراطي ة ذات قي ادة
جـماعـية وقـرار وطـني مستـقـل تـقـود الثورة  ،وتك ون الممث ل الش رعي الوحي د للشع ـب
العـربي اﻷحـوازي .
 .3خـلق جبهة عـربية للتضامن السياس ي والق ـومي م ع الشع ـب الع ـربي اﻷح وازي لنص ـرة
قـضـيـته العادلة  ،ومسانـدته ماديا ومعـنويا .
 .4خلق جبهة مشتركة من بين تنظيمات الشعوب غير الفارسية وذل ك ل دعم وتعزي ز النض ال
المشترك ضد اﻷحتﻼل الفارسي  ،والوقوف كقوة موحدة ض د اﻻس تعمار الفارس ي وانه اء
احتﻼﻻته لبلدان تل ك الش عوب غي ر الفارس ية  ،ويك ون اﻷس اس الق انوني والنض الي لتل ك
الجبهة مبني على المبدأ الدولي ) حق تقرير المصير للشعوب ( ؛ واحترام ك ل ش عب وم ا
يتطلع له من حق تقرير مصيره وبالشكل الذي يرتضيه لمستقبله ووفق خياراته وتطلعاته
بكل حرية .
 .5خـلق جبهة عالمية للتضامن السياسي مع ثورة شعـب اﻷح واز ونض اله المش روع لكس ب
التأيـيد والتعـاطـف والمناصـرة السياسية في المحافـل الدولية . « .



الباب الخامس
البرنامج السياسي

 مﻼحظة  :البرن امج السياس ي س ري خ اص بالق ـيادة المركزي ة الع ـليا لحرك ة التحري ر
الوطني اﻷحوازي .

البيان الختامي
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ختاما فأن المؤتمر الوط ـني التأسـي ـسي للحرك ة وه ـو يض ـع الميث اق الوط ـني ب ين ي ـدي ك ل
اﻻحرار والش رفاء واص حاب الض مائر الحي ة  ،يض عه كوثيق ة سياس ية تاريخي ة تمـث ـل أم اني
الشعـب العـربي اﻷحوازي وتـطـلعـاته الشريفة والمشروع ـة  ،وه ـو يخ وض نض اله الوط ـني
العادل من اجل الحرية واﻻستـقﻼل والكرامة عـبر اقامة الع ـدل والس ﻼم الحـقـي ـقي بتأسـي ـس
دولة اﻷحـواز العـربية الديـمقراطية ذات السيادة على كامل التراب اﻷحوازي الطاهـر .
م ن ه ـذا المنط ـلق الش رعي يناش د الم ؤتمر الوط ـني التأسـي ـسي لحرك ة التحري ر الوط ـني
اﻷحوازي اﻻشقاء واﻻصدقاء واﻻحرار واصحاب الضمائر الحية وفي مق دمتهم اص حاب القل م
الحر مناص رة شع ـب اﻷح واز وثورت ه المناض لة بكاف ة ف ـصائلها  ،وتمكينه ا م ن اح ـقاق ه ذا
الحق .
ويـعاهـد الشعـب العـربي اﻷحوازي كل من يسانـده ويتعـاطف معـه بأنه س يرد التحي ة بأحس ن
منها .
المجد والخلود لشهداء اﻷحواز واﻻمة العـربية المجيدة .
ايها اﻷحـوازيون ..
ان تاريخكم يؤكد ان اجدادكم كانوا مع شع ـب الع ـراق والكوي ت والجزي رة الع ـربية وح دة ف ي
جبهات القتال لحماية منطـقـتـنا وبقية ساحات المشرق العـربي ه ﻼﻻ وجزي رة  ،وان أج دادكم
اسهـموا في توحيد الهﻼل الخصيب وكانوا البناة اﻻول للحضارة اﻻنسانية م ن ع ـهد ع يﻼم و
س ومر صع ـودا ال ى ارق ى عـه ـود الحض ارة الع ـربية  ،كم ا يش هد أن جمي ع الث ورات ض د
التسـيـس اﻷموي للدعـوة والتسلل الفارسي لعـرين الدولة العـباسية ف ي بغ ـداد انطـلـق ـت م ن
اﻷحواز  ،وكانت اﻷحواز منارة للمع ـرفة  ،وش هداء  ،وأع ﻼم فك ر  ،وص ناع تم دن  ،وأبط ال
مواجهه .
لقد ظـن الفرس خﻼل حقبات تاريخية ابعـد ع ـمقا ف ي الت اريخ ان بأستطاع ـتهم تفري غ شع ـبنا
العـربي في اﻷحواز من مق ـومات شخص يته واﻻس تيﻼء ع ـلى ثروات ه والق ـضاء ع ـلى ارادت ه
وبطولته باﻻستع ـباد واﻻف ـقار والترهي ب والقـت ـل والتجهي ل والتـف ـريس  ،تمهي دا لتـف ـريقه ،
وتفريسه واخضاعـه للسيطرة الفارسية  ،غ ـير ان اﻷحوازي ـين ك انوا وح دهم ولف ـترة طويل ة
من تاريخنا رمزا للسيادة والحرية والتحرر  ،اذ وقـفـوا وحيدين  ،الوقفة القـومية المثل ى ف ي
وجه الترك والفـرس معا  ،وضد طﻼئع اﻻستعـمار اﻻوربي  ،وانشأوا دولة عـربية قوية كانت
لفترة طويلة القـلعـة الوحيدة الصامدة في وجه اﻻحتﻼﻻت اﻻستيطانية  ،دولة شملت بسيادتها
ليس اﻷحواز فحسب بل جزءا كبيرا م ن ) م ا بـي ـن النهري ـن (  ،ايض ا واض عة ح دا للهمجي ة
الفارس ية واﻻنكش ارية التركي ة  ،ملـق ـنة الت رك والف رس دروس ا صع ـبة ف ي الص مود والقت ال
والمقاوم ة  ،تارك ا لن ا  ،لجيلن ا المناض ل الحاض ر  ،أروع المع اني  ،وأع ـظم الق ـيم  ،وأرف ع
المناقـب تراثا عـزيزا هو أمانة في أعـناقـنا .
ايها اﻷحوازيون اﻻحرار ..
ايها اﻻشقاء العـرب ..
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ان حكام فارس لم يتخلوا ع ـن مط امعهم التوسع ـية ف ي المش رق العرب ي  ،انه م ف ي ك ل م رة
يتوسلون لتوسعـهم شعـارات ظاهرها الرحم ة وباطـن ـها الع ـذاب واﻻستع ـباد  ،انه م جائع ـون
لخصيـب أرضكم واﻻستيﻼء عل ى ق وت ع ـيالكم وس رقة نفـط ـكم ت ارة بأس م الطاغ ـوت وت ارة
بمزاعـم اﻻخوة في الديـن والمذهب .
لهذا انتم مدعـوون للـتـكاتـف والتواصي بالجهاد وتعـبئة القوى ومراقـبة التحرك ات الفارس ية
ورص د م ؤامراتهم ع ـلى ارض كم وحش ودهم ع ـلى دول المنطق ة وان تم ملزم ون ﻻن تق اوموا
تآمرهم وتـقاتـلوا حشودهم وتناصروا بقي ة كيان ات شع ـبكم بالتكات ـف والتجن د لج ب الم ؤامرة
ومقاومة الغـزو الفارسي والقضاء عـلى هجومهم وتسللهم ومقاومة تآمر أعـوانهم ومحاوﻻت
زبانيتهم تخريب مرافـقكم ومرافق اﻻشقاء في المشرق العـربي .
ايها اﻷحوازيون ..
ان المرحل ة المعاص رة ه ي فرص ة للتحري ر م ن طاغ ـوت حك ام ف ارس  ،والتحري ر ميس ور
بالتـكاتـف والتعـاون والتخطيط والتـنـظيم والتسلح والتحرك بمنـتهى السرية ومباغـتة العـدو
الفارسي في كل خندق او جبهة .
ان الشع ـوب الحي ة ح ررت اراض يها وحقـق ـت س يادتها بالص ـبر والبطول ة المؤي دة بص حة
العـقـيدة  ،وان اخـوانكم في حركة التحرير الوطـني اﻷحـوازي يجاهدون ف ي مخـتل ـف من اطق
الع ـالم لجـم ـع شم ـل اﻻع ـﻼم اﻻح وازيين م ن ع ـلماء واط ـباء ومهندس ين ومح امين ورج ال
اعـمال  ،ليكونوا روادا للتخـطيط والتحرير .
وان حركة التحرير الوطـني اﻷح وازي ه ي قي ادة جماع ـية ش ورية ديمق ـراطية  ،وه ي وح دة
نضال ووحدة ق ـيادة ووح دة تخـطـي ـط وم ا يص در ع ـنها يص در ع ـن لجانه ا واجه ـزتها حت ى
تصون وحدة النضال ويحـقـق الغاية ويمـنع التـفـرد والعـبث والتح ـزب واﻻست ـزﻻم  ،ويجع ـل
كلمة الحركة المنزهة عـن الهوى والمقـررة من اﻻكثرية هي الملزمة .
ان انـقـاذ اﻷحـواز يحـتاج الى التضحية ﻻ الى التـزعـم  ،والى التـعاون ﻻ الى التـف ـرد  ،وال ى
الجهاد ﻻ الى المناصب  ،والى النوايا الحسنة الصادقة ﻻ الى التآمر والخبث .
ايها اﻷحوازيون الشرفاء ..
ان ع ـلينا اﻻع ـتماد ع ـلى انف ـسنا ف ي التحري ر  ..ان ع ـلينا ان نقات ـل الطاغ ـوت الفارس ي
بالوحدة الوطـنية والتﻼحم وبكل الوسائـل المتاحة  ،ان عـلينا ان نسـتعـيد سيادتنا وان نؤه ـل
اﻷحواز واﻷحوازيـين بقيادة مصالحهم ورعاية شؤونهم وتـثـقـيـفهم حتى يتمكنوا من اﻻسهام
مع اشقائهم في التحرير والتحـضير .
ان الت اريخ يمنحن ا ه ذه الفرص ة ف ﻼ يج وز ان تف وت ﻻن مظ الم حك ام ف ارس ش هادة ع ـليهم
وشهادة لﻸحواز واجازة من ﷲ والتاريخ والعالم لتوسل جميع الوسائـل للتحرير .
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ان اع ـتمادنا ع ـلى انفس نا ه و أول مق ـومات اﻻنـتص ـار وان الشع ـوب الحي ة اﻻبي ة ه ي الت ي
تجاهد بالنفس والنفيـس  ،بالرجال والمال  ،بالع ـدة والع ـتاد  ،بالس ﻼح ال ذي يمك ن اقـت ـناصه
م ن جن ود اﻻح تﻼل الذي ـن يق دمهم حك ام ف ارس لل ذبح لحماي ة حكمه م الفاس د واح تﻼلهم
واستعـمارهم لﻸحـواز .
فالى النضال يا أحرار اﻷحـواز مقاتـلين مع اخوانكم في الثورة اﻷحـوازية .
عـاشـت اﻷحـواز حـرة عـربية
عـاشـت اﻻمة العـربية المجيدة
المجد كل المجد لشهداء اﻷحواز وامتنا العـربية البررة
تحية الثورة والثوار للعالم كل العالم
وأحـواز لنا وما نعـطيها
نصر من ﷲ وفتح قريب
وانها لثورة حتى النصر والتحريرواﻻستقﻼل
وﷲ أكبر والمجد لﻸمة والعـزة
المؤتمر الوطني التأسيسي
لحركة التحرير الوطـني اﻷحوازي

حـركـة التـحـريـر الوطـني اﻷحـوازي
اﻷحـواز المحتلة 1982 / 12 / 6
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راية حركة التحرير الوطني اﻷحوازي

 خارطة اﻷحـواز

 علم اﻷحــواز الذي اقره المجلس الوطني اﻷحـوازي
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