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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة
   صدق اهللا العلي العظيم

  60 اآلیة - سورة األنفال
  

  بيان 
  أعادة تشكيل

  المرآزیةقيادة ال
  لحرآة التحریر الوطني األحوازي

  
  

 یا قرة عيوننا.. وازي األصيل ـایها الشعب األح
  المجيدةیا ابناء امتنا العربية 

  ایها األحرار في آل مكان
  الحكومات العربية الشقيقة
  الحكومات األجنبية الصدیقة

  
ورة األح            اریخ الث وطني          ـفي هذه الظروف الدقيقة من ت ر ال ة التحری الم ؛ وحرآ ة والع وازیة والمنطق

شعب            ا تحمل مسؤولية ال ى عاتقه ه    األحوازي تأخذ عل ة ومصالح االشقاء        األحوازي وحقوق  الوطني
ة وفق    سؤولية واعي ة واخالص وم ل أمان الم بك صيره     ل اوالع ر م ي تقری ه ف ي حق عبنا ف صالح ش م

اء ا  تقالله وانه تالل االجواس ي  ألح ي الفارس هنب ذا   ل اووفق ؛ عن ررة ، وان ه ة المق راف الدولي الع
سياسي  سيد ال ضمنه التج ذي ت ا اعتبرت  ال ذا م ة وه وطني للحرآ اق ال ة لالميث ة العام ة ه االمان حرآ

ة      تكرسوعهدا ال تنازل عنه     تحریر الوطني األحوازي    ال ات الممكن ه وان         له آل الطاق من اجل تحقيق
ة                  ه وانجاز استقالله واقامة سيادته الوطني ر وطن ة  ال تنازل عن حق شعبنا في تحری ة  الكامل المتمثل

ه       ا بحق وق متمتع ة والحق صان الكرام يادتها م ت س عبنا تح يش ش ستقلة ليع واز الم ة األح ي بدول ف
ا وعمال     ة منهج دول    وممارسة الدیمقراطي ایش مع المجتمع ال ا التع ى القواعد واالعراف   مطبق ي عل

واني ي ارساء األمن والق ة ف ذه االسرة الدولي دة مشاطرا ه م المتح ة األم ررة من هيئ ة المق ن الدولي
  .واالستقرار الدوليين 

  
  ..ایها الخيرین جميعا 

  
ا شعبنا                  ونحن في هذا المسار األمين الواعد         رة عيونن اف ق الي وبألتف الخير ؛ وبعون اهللا تع شعبنا ب

وازي  وفي األح ر   ال ة التحری ي حرآ ه ف ول قيادت وازي ح وطني األح ة  ال ة العام ها االمان ى رأس وعل
شعب األحوازي سيد طاهر آل سيد             ادم ال ة وبخ ام للحرآ ين الع المتمثلة بالسيد خزعل الهاشمي األم

ة        ضعبونعمة نائب األمين العام      ادة المرآزی ر      والمجلس المرآزي     اعضاء القي ة التحری تمكنت حرآ
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وازي   وطني األح الي   ال ن اهللا تع ون م ن ا  بع ل المح اوز آ ا     ان تتج ذ انطالقته ا من ت له ي تعرض لت
صادقة ة ال واز  ـوتح؛  الميمون صلحة األح ى صخرة م ك المحن عل ة ؛ طمت تل فينة حرآ وابحرت س

ا   التحریر في مسارها الصحيح ماضية نحو        ذي سيتحقق     وهو  مرساها ومرفئه استقالل االحواز ال
اذا ما صدقت النوایا وتظافرت الجهود واصبح الجمع االحوازي المؤمن بقلب واحد             بأذن اهللا تعالي    

واالحواز فوق ایة مصلحة اخرى ، فأن النصر سيكون           ؛  وبجسد واحد ال تحرآه اال مصلحة االحواز        
  .الهزیمة هي من نصيب العدو الفارسي العنصري وبأذن اهللا تعالى المناضل األحوازي حليف شعبنا 

  
  وازي الوفيـقرة عيوننا یا شعبنا االح یا

  ایها الخيرین جميعا
  

ين الحق والباطل        ر   .. ان المواجهة المبارآة التي یخوضها شعبنا االحوازي هي مواجهة ب ين الخي ب
ذر الرم                  .. والشر   دین وسيلة ل تم     بين شعب اعزل ومستعمر متغطرس یتخذ من ال ون وآ اد في العي

ه الحق و         ؛  صوت الحق ، وخلق الشبهة بين الحق والباطل           ى ان ار الباطل عل ان واظه ى   بي  الحق عل
ذا المستعمر           انه الباطل ، ولكن اهللا عزوجل للط       ل ه ا فع غمة الفارسية في طهران بالمرصاد ؛ ومهم

  ، ن الشعوب الغير فارسية مطاف عند المواجهة الكبرى بينه وبي السينهزم في نهایة    الجائر  الفارسي  
م             ایران التي ل سمى ب ا ی وان الضربة القاضية هي األحواز ، فتمثل األحواز القلب النابض في جسد م

  .وحدودها هضبة فارس الجبلية بل بالد الفرس " ایران " بـ تسمية تسمىتكن عبر التاریخ هناك 
  

  وازـشعب األح
  األمة العربية

  الحكومات العربية واالجنبية
  

 جيدا من حيث      افا مهما اذا ما استعدینا له     كل منعط في هذه الظروف الدقيقة والهامة والتي تش      ونحن  
ضباط      دءا باالن ة ب صر بدق شاریع الن ذون م ؤمنين ینف ال م دبير ورج ه ت يط في كة وتخط ادة متماس قي

ة خاصة في انجاز             باالوامر والتعليمات المرآزیة وااللتزام بالسریة       شكل اهمي ر مهمات النص   التي ت
ة             وتضع بلدنا االحواز على اعتاب التحریر واالستقالل ، فلذا وبعد دراسة المحن التي اعترضت حرآ
شعب االحوازي                         دة في دعم مسيرة ال رارات عدی دابير وق اذ ت رر اتخ ة تق التحریر والساحة االحوازی

ذه الظ   ي ه عبنا ف صالح ش أمين م ل ت ن اج ة م ورة االحوازی صائل الث ر وف ة التحری ادة حرآ روف بقي
ة العامة                 الدولية   ررت االمان د ق ة ، فق ة     التي تعتبر مهمة لقضيتنا االحوازی ادة المرآزی بموجب  والقي

  :ما یلي وازي ـالوطني األحالنظام الداخلي والميثاق الوطني لحرآة التحریر 
  
 .أعادة تشكيل القيادة المرآزیة لحرآة التحریر الوطني األحوازي  .1
 .المتعلقة بحرآة التحریر الوطني األحوازي تغيير جميع الخطط وآليات العمل بالداخل والخارج  .2
ات عمل       .3 دة   وضع آلي ة                    جدی دول العربي ر مع ال ة التحری ا حرآ رتبط به ة التي ت ات الخارجي للعالق

 .والصدیقة یكون عمودها الفقري مصلحة األحواز واستقاللها 
 .المختلفة  اخرى متعلقة بمسارات الحرآة قرارات .4
اطع الی        .5 واء          ةتؤآد حرآة التحریر رفضها الق ة او احت دخل     وصایة او تبعي ة     او ت او ادعاء بأحقي

تقاللية       ى اس د عل ع التأآي شعبها ، م ضيتها او ب ستقبلها او بق األحواز وم صرف ب ك او الت التمل
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وطني   في الشؤون الداخلية لخارجي ورفض اي تدخل القرار الوطني األحوازي    ر ال حرآة التحری
 .وازیة ـاالحوازي او الثورة األح

يس         .6 ا نضال               موجه تؤآد حرآة التحریر ان نضالها ل صدیق وانم شعب الفارسي الجار وال ضد ال
ا األحواز                     ه عن آاهل وطنن الحرآة والشعب االحوازي ضد االحتالل واالستعمار الفارسي ورفع

 .المحتل 
وازي  .7 وطني األح ر ال ة التحری ادة حرآ ئن قي ـواز تطم ي األح ستوطنيين ف ع الم ة  جمي ن المحتل م

في الحقوق والواجبات التي    سيعاملون معاملة الشعب األحوازي     انهم  غير عربية   الابناء الشعوب   
ة م          یناضلواان  شریطة  سينص عليها دستور األحواز بعد التحریر        ورة األحوازی ى جانب الث ن  ال

 .ن األحتالل الفارسي اجل تحریر األحواز واستقاللها ع
ر  .8 ة التحری د حرآ وازي تؤآ وطني االح ضال واز ورف ة األح ى عروب اطع ل هاعل اءات الق ل االدع ك

واز   ية االح دعي بفارس ي ت ة الت ة الباطل وازاالیراني ة ، وان األح ة عربي ت دول ة  آان ذات خليجي
ة عام   –احتلت بمؤامرة فارسية    الضم العسكري القسري حين      قبلسيادة    نتيجة  1925 بریطاني

ية في تلك الحقبة ، وحق شعب االحواز في نضاله من اجل انهاء االحتالل الفارسي                 مصالح دول ل
وطني األحوازي   ، وان حرآة التحریر عن بالده   شریع االسالمي تحریم الصالة       ال ا للت د وفق تؤآ

ة بأعتباره          صبة     اوالصيام واالرتزاق في األحواز المحتل ى     سليبة    ارض مغت وشعبها یتعرض ال
م  ان والظل دو   واالحرم ل الع ن قب تيطان م ریس واالس ر والتف ادة والتهجي ع واالضطهاد واالب لقم

 .الفارسي 
ر .9 ة التحری د حرآ اطع تؤآ ضها الق سياسة رف الخليج  ل سميته ب ي بت يج العرب سمية الخل ریس ت  تف

ارات   تنكار زی ي ، واس ة  بعض الفارس دول العربي اء ال هم رؤوس ران وجلوس ة  الی ت خارط  تح
 .العربي بالخليج الفارسي ایرانية تتضمن تسمية الخليج 

رة               ةعلى حق دول    تؤآد حرآة التحریر     . 10 ا في جزی ة المتحدة بأستعادة جزره ارات العربي  االم
 .ابوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغري ، وان الضم االیراني لها هو احتالل واستعمار اجنبي 

ى جانب       للدول العربية في الخليج العربي         المتكررة ةاستنكار التهدیدات االیراني   . 11 والوقوف ال
 .اشقائنا الخليجيين في ردع اي عدوان علي دول الخليج العربي 

سمية تتضمن           . 12 ى ت سمية المجلس ال ر ت اون الخليجي بضرورة تغيي ة دول مجلس التع مطالب
ي  يج العرب سمية الخل ك ت ة وذل ریس االیراني سياسة التف صدیا ل ي وت يج العرب ة الخل ا لعروب دعم

 .للخليج العربي 
ة ا . 13 ي  مطالب يج العرب دمتها دول الخل ي مق ة وف دول العربي ضية بل ب الق ى جان الوقوف ال

ى       رض ال ذي یتع زل ال وازي االع شعب االح صرة لل ة ن ة والدولي ل العربي ي المحاف ة ف األحوازی
 .یوميا االضطهاد الفارسي العنصري والجائر 

 ضد   ةالدولي  األسرة  الوقوف الى جانب  استثمار اي موقف دولي یؤدي الى تحریر االحواز و         . 14
 .الى األستقرار المنطقة دفع واالحتالل االیراني من استعادة األحواز بهدف النظام االیراني 

اه                    . 15 ة وتج ة والعربي اه القضایا األحوازی ا تج وطني االحوازي التزاماته تؤآد حرآة التحریر ال
 .مصالح العالم 

  
   األصيلیا قرة عيوننا شعبنا االحـوازي

  
ة التحریر الوطني األحوازي المحنة وهي بخير بفضل اهللا عزوجل وبفضل          زت حرآتكم حرآ  ولقد تجا 

وحكمة رفاقنا االبطال في     الوطني األحوازي   حنكة رجال حرآة التحریر     حكمة ووعي األمانة العامة و    
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صراط وتنتصر                        ستقيم ال ر لي ة التحری ادة حرآ ى جانب قي وا ال ذین وقوف قيادات الفصائل األحوازیة ال
ة واالحرار          ارادة الشعب الع   ربي االحوازي ، فألف تحية تقدیر واجالل لرفاقنا في التنظيمات االحوازی

وطني األحوازي  ر ال ة التحری ورة في ضمير حرآ ي ستكون محف واقفهم المشرفة الت ى اصالة م عل
رفاقنا في فصائل الثورة االحوازیة بدون استثناء ،      ومدونة في تاریخ الثورة األحوازیة ، فبورآتم یا       

  .ت األحواز قویة متماسكة وعاش
  

ين       وبفضل هذا  ة ب ا المتفرق اء اجتماعاته ر من انه  التوجه االحوازي االصيل استطاعت حرآة التحری
دة بموجب                 لاألمانة العامة وا   ة الجدی ا المرآزی شكيل قيادته ة والمجلس المرآزي من ت ادة المرآزی قي

  :  على النحو التالي النظام الداخلي للحرآة ، فقد تم تشكيل القيادة المرآزیة 
  
  تشكيل القيادة المرآزیة الجدیدة لحرآة التحریر الوطني األحوازي :اوال  »
  

  والقائد العام لقوات التحریر األمين العام للحرآة: خزعل الهاشمي •
 نائب االمين العام ورئيس مفوضية التعبئة والتنظيم : نعمة سيد طاهر آل سيد •

  ومفوضية األحواز
  والناطق الرسميرئيس مفوضيتي الخارجية والماليةو أمين السر : فيصل الكعبي •
  رئيس مفوضية الدفاع وعضو مفوضية األحواز: ابن الزبيدي •
 مفوضية المرأة واألسرة األحوازیةواالعالم رئيس مفوضية  : حریة الباوي •
مفوضية الشعوب الغير و رئيس مفوضية العالقات األحوازیة : خالد الخزرجي •

 فارسية
  رئيس مفوضية األمن وعضو مفوضية األحواز: محمدابو •
  رئيس مفوضية العشائر: ابن المحمرة الزبيدي •
  رئيس المفوضية األحوازیة لحقوق االنسان: علي فهد األحوازي •
 رئيس المنظمات الجماهيریة :آریم السوسي  •
   لألمانة العامةالمستشار العسكري واألمني :  الكنانيجاسب •

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

ات من               شر اي تصریحات او بيان االحوازیة واالخوة االشقاء العرب في وسائل االعالم العربي بعدم ن
ر شرعية وال         ات غي اي عضو قيادي سابق في قيادة حرآة التحریر ؛ وتعتبر تلك التصریحات والبيان

أي شكل من االشك     ة ب ل الحرآ ة ال      تمث رد من صنادیق بریدی ة ت واد تنسب للحرآ ال ؛ ورفض اي م
دة    تمثل حرآة التحریر الوطني األحوازي او شبكة األحواز           ة المعتم صنادیق البریدی رسميا من    ، وال

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

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

في  ) والا( ينة اسماؤهم في البند     اي صفة او مسمى ، وان اعضاء القيادة المرآزیة الجدیدة هم المب           
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٭٭٭

   2008 / 8 / 16: التاريخ 

  مرآزي  1 –  2008816: الرقم    

اء        ك النته ا وذل ة حكم سابقين ملغي ضاء ال وزة االع ي بح ویالت الت ب التخ ر آت ا تعتب شكيل ، آم الت
  .صالحيات عضویتهم من التشكيل القيادي الجدید لحرآة التحریر الوطني األحوازي 

  
ا » وا ی  :رابع ام عف ين الع ان صدر األم ذا البي ابقون بواسطة ه ة التحرعن اعضاء س ي حرآ ر ف ی

وا نصوص            الوطني األحوازي    وطني االحوازي واخترق ر ال ة التحری ارتكبوا اخطاء مضرة بعمل حرآ
وطني    النظام الداخلي    ا           والميثاق ال د خطي ة والتعه م التوب ة العامة     شریطة اعالنه سم   ولألمان اداء الق

ا  د امامه والء وبتجدی داخلي ال ام ال زم بالنظ سلوك الحسن الملت ضباط وال زام واالن ذا ، االلت ر ه ویعتب
  . 2008 / 9 / 16 وینتهي في تاریخ 2008 / 8 / 16 یوما اعتبارا من تاریخ 30و مدته ـفـعال
  
سا » ميا         :خام ا رس وازي اعماله وطني األح ر ال ة التحری دة لحرآ ة الجدی ادة المرآزی ر القي  تباش

  . م 2008 / 8 / 16 سبت یوم الاعتبارا من تاریخ
  
  : صدوره في  ینشر هذا البيان اعتبارا من تاریخ:سا ساد »

 الموقع االعالمي لحرآة التحریر www.Al-Ahwaz.com: شبكة األحـواز 
 الموقع السياسي لحرآة التحریر  www.Al-Ahwaz.net: األحـواز نت 

   تلفزیون دولة األحـواز المحتلةwww.Ahwaz.tv: یذاع في فضائية األحـواز 
  
  واز األصيلـحیا شعب األ

ة       .. ا ومصيرا ووجود    اقضية وشعبا وحقوق     .. عهدا عهدا سنبقى اوفياء على األحواز         ل هي امان ب
ر في اعناقنا الى یوم الدین ؛      وطني  ولن نفرط بأي حق احوازي مشروع ؛ ولن تكون حرآة التحری  ال

ى تراب األحواز   ر باألحواز مهما آانت الظروف ، فعهدنا معكم ان نصلى عل          األحوازي قط مصدر ضر   
  .وهي محررة بأذن اهللا تعالي 

  
  واز واهلها من آل مكروهـاللهم احفظ لنا األح

  
   احراراالوفيعشتم یا قرة عيوننا یا شعب األحواز 

  عاشت األحواز حرة عربية لالبد
  عاش الخليج العربي عربيا
  عاش شط العرب عربيا

  عاشت امتنا العربية المجيدة
  ألحواز واالمة العربيةالمجد والخلود لشهداء ا
  ..واألحواز النا وما نطيها 

  
  واهللا أآبر

  ونصر من اهللا وفتح قریب
  وازيـقيادة حرآة التحریر الوطني األح

  2008 / 8 / 16األحـواز المحتلة في 
  


