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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  اْلُمْؤِمِنينَ  َوَبشِّرِ  َقرِيبٌ  َوفَـْتحٌ  اللَّهِ  مِّنَ  َنْصرٌ  ُتِحبُّونـََها َوُأْخَرى
  13 اية / الصف  / صدق اهللا العلي العظيم
  

  
  لألحواز عاما على االحتالل االيراني 90بيان ذكرى 

  صادر عن حركة التحرير الوطني األحوازي
  
  

  يا قرة العين ؛ ايها الشعب األحوازي األصيل
  يا ابناء األحواز اينما كنتم

  يارفاقنا في القضية األحوازية ، قيادات ونشطاء
  يا ابناء امتنا العربية المجيدة

  ايها العالم الحـر
  

- 4- 20ذا الشعب األحوازي في البغيض لألحواز يستيقض هعاما من عمر االحتالل االيراني العنصري  90
وهو تحت نير االحتالل الفارسي المتغطرس بهمجية العصور الغابرة ؛ وتأن هذه االرض األحوازية  2015

وشعبها من ويالت هذا العدو العنصري عدو الدين والعروبة واالنسانية بكل ما تعنيه الكلمة فهو عنصري حتى 
باطل ، فهو كالشيطان حين تمرد  ؛ حق يراد بهتطلعاته العنصرية بدعوات اسالمية ه التوسعي و ذالنخاع مغلفا نفو 

 .على اهللا عزوجل في طاعته التي ارادها كما يرى ال كما يريدها الباري جل شأنه تعالي 
  

جابيا في ان األحواز اليوم وبعد تسعون عاما خلت من غطرسة االحتالل االيراني الجائر وهي تدخل منعطفا اي
قرر االلتفاف حول ثورته والعمل معا في مقاومة هذا  ان هذا الشعب األحوازي المسالم تاريخها المعاصر حيث

االحتالل االيراني المتعجرف ووضع نهاية لهذا االستعمار االجنبي الذي لم يترك وسعا اال وصب ظلمه وتعسفه 
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ضاربا بعرض الحائط تحريم  االعزلبحق هذا الشعب وقهره واضطهاده وتنكيله واعداماته التعسفية المفرطة 
  .االسالم لهذا االغتصاب ونهب الخيرات واالعتداء على االراضي واالوطان واستعمارها واستعباد شعوبها 

  
التي تمارسها الطغمة الفارسية ان الشعب األحوازي لم تعد تخيفه سياسات القهر وممارسات التعسف والتنكيل 

؛ بل اصبح اليوم هذا الشعب بجميع شرائحه في ساحات المواجهة المختلفة مطالبا بتحركاته في طهران بحقه 
ووضع نهاية لهذا الظلم الذي يمارس ؛ في جميع اشكالها انهاءا لهذا االحتالل االيراني من األحواز المحتلة 

مية وذلك لخلق تبريرا بحقه من قبل ايران تارة بأسم االسالم والدين وتارة بأسم الوحدة واالخوة االسال
ال يقبله اهللا وال رسوله وال المؤمنون ، وتحولت هذه النهضة الجماهيرية الصاعدة في األحواز الغتصابهم لالحواز 

 .وهي متألقة بأيمانها القوي بضرورة التحدي وتقديم التضحية سبيال لنيل االستقالل الوطني عن ايران الظالمة 
  

 ايها األحوازيون 
  

ة األحوازية متى ما تحولت في استراتيجيتها في توسيع رقعتها لتشمل كل الجماهير والشعب وملبية ان الثور 
لتطلعاتها ؛ ستكون النتيجة بدون ادنى شك النصر المبين على العدو االيراني ، واعلموا ان الشعوب على الدوام 

ئمة في األحواز بكل وجوهها هي المنتصرة على مستعمريها ، ولكن نحتاج الى التضحية المستمرة والدا
ومظاهراها واشكالها وفق القوانين واالعراف الدولية التي نص عليها القانوني الدولي ومقرراته ومنها حق الشعوب 
في تقرير مصيرها ؛ وان الشعب األحوازي قد قرر مصيره ان يقترن باالستقالل التام والتحرير لالحواز ؛ هذا هو 

 . ةريد العيش بعد اليوم تحت رحمة احتالل واستعمار ايران الجائر مصيرنا الذي نريده ، ال ن
  

كما ال يفوتنا ان نذكر رفاقنا في القضية واحرارها في الخارج سواء في التنظيمات األحوازية او المستقلين او 
وحات النشطاء علينا جميعا ان لم نصل الى الوحدة االندماجية فال مانع من ان ندخل في مشروع يلبي ادنى طم

شعبنا األحوازي وهو العمل على بناء قواعد العمل المشترك نتحمل جميعنا المسؤولية والواجب بالمناصفة في 
تقديم وتحريك ونقل القضية األحوازية الى المحافل االقليمية والدولية المؤثرة وذلك لدعم الشعب في الداخل 

 .الستمراره في نضاله ومقاومته للعدو االيراني العنصري 
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 يا رفاقنا في التنظيمات االحوازية المناضلة
  

علينا ان ندرك امرا ونقتنع به اننا ليس بمقدور اي تنظيم بمعزله عن التنظيمات االخرى مهما بلغت قوته ال يمكنه 
ان يفعل القضية األحوازية بالمستوى المطلوب مالم تتظافر الجهود من قبل الجميع في مشاركة وطنية واسعة من 

يماتنا وجماهيرنا في تحمل هذه المسؤولية التي اصبحت اليوم اكبر من ان تختزله تنظيماتنا وهي منفردة قبل تنظ
بعملها ، فالعدو االيراني متوحد علينا ومستغال جهودنا المتفرقة والمبعثرة ؛ وعلينا بمعالجة امرنا بان نكون نحن 

  .نا جيدا وفق مصالحنا الوطنية حتى ننتصر في المقابل موحدين في عملنا وتحركاتنا وعلينا تشخيص حالت
  

  :الى  من حركة التحرير الوطني األحوازي تحية
  قرة العين األحوازيشعبنا 

  االحوازية والجالياتالجماهير 
  في الخارج والداخلالمناضلين 

  والمعتقلينالشهداء 
  

ظل هذه الذكرى تتوجه حركة التحرير الوطني األحوازي بالتحية واالشادة بشعبنا الثائر في األحواز الثورة في 
التي احييوها  2015- 4- 17وما قاموا به من جهود كبيرة في مظاهرات بروكسل ربا وبالجماهير األحوازية في او 
التحرير الوطني حركة الحتالل االحواز ؛ كما تحيي  ماعا 90في الذكرى لعنصري ضد االحتالل االيراني ا

ني ورافضين لهذا باالحتالل االيراجماهيرنا المناضلة في استراليا على احياء فعاليات وطنية منددة األحوازي 
ضد العنصريين  االستعمار االجنبي البغيض مطالبين العرب واحرار العالم بمناصرة األحواز ثورة وقضية وشعبا

   .الفرس 
  

اليفوتنا ان نشيد باألحوازيين على اختالف انتماءتهم الجبهوية في استعراضهم الوطني الرمزي الحتالل كما 
مذكرين المارة بأن ايران تحتل االحواز وتقمع  ميةبصورة سل )بريطانيا( لسفارة االيرانية في لندنلالساحة االمامية 

بصورة وفي نفس الوقت تقوم تسليح حرسها الثوري االرهابي شعبها وتنهب ثروتها وتصرفها على ترسانتها النووية و 
  .بتفقير هذا الشعب صاحب هذه الثروة المهدورة والمغتصبة منظمة 
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حتى اخر  1925في عام الختام نقف بأجالل واكرام امام ارواح شهداء الثورة األحوازية منذ انطالقتها وفي 

كة التحرير الوطني األحوازي كل المعتقلين االحوازيين شهيد سقط على تراب األحواز الطاهرة ، واذ تحيي حر 
ازيين المعتقلين بأعتبارهم العمل على االفراج عن االحو القابعين في السجون االيرانية وندعو االسرة الدولية ب

  .حتى هذا اليوم  1925احرار ومعتقلي رأي وطالب حرية واستقالل لوطنهم الذي تحتله ايران منذ عام 
   

  اهللا أكبر 
  نصر من اهللا وفتح قريب

  األحواز النا وما نطيها 
  وانها ثورة حتى التحرير واالستقالل

  
  الوطني األحوازيقيادة حركة التحرير 

  2015/  4/  18حرر في 
  

  
  


