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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
 اهللا وعدوآم  الخيل ترهبون به عدوباطواعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ر

 
  العظيمالعلي صدق اهللا 

  

  الوحدة الوطنية سالحنا 
  .. في معرآتنا العربية 

   ..والسيادةواالستقالل  والوجودمعرآة المصير 
  ..العربي وشرف األمة العربية نيابة عن التاریخ 

  من اجل استعادة الحق العربي األحوازي المغتصب 
  تراب الوطنعن  واجالء االستعمار الفارسي
  ٭٭٭

  تنظيم وقيادة..  حرآة التحریر الوطني األحوازي
  طالب حقوق تاریخية وليست معارضة ایرانية

  ٭٭٭ 
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  صادر عنهام تاریخي سياسي بيان 
  ر الوطني األحوازيحرآة التحریقيادة 

  
  حول قرار القيادة العامة للجبهة العربية لتحریر األحواز بأندماجها واتحادها 

   2004 / 2 / 8 في بيانها المؤرخ في  في جسم حرآة التحریر الوطني األحوازي
  

  

  یا شعـبنا العربي المجاهد في األحواز المحتلة
  مناضلةربية في األحـواز الـیا جماهيرنا الع

  وار األحـواز في االرض المحتلةیا ث
  یا طلبة وشباب األحواز

   ایها المعتلقون االحوازیون الرازحون في سجون العدو الفارسي
  المهجربالد في المهاجرون ایها المناضلون االحوازیون 

  ربية األحوازیةـیا فصائل الثورة الع
  وازي اینما آنتمـحرآة التحریرالوطني االحتنظيم ابناء یا 
  المجيدة ربيةـناء امتنا العیا اب

رب وبمصير االمة في الحياة والمصلحة ـربية المؤمنة بقضایا العـایتها الطليعة الع
  والمصير

  یا اصحاب القلم الحر في الصحافة العربية الشقيقة واالجنبية الصدیقة
  ایتها المنظمات العربية والدولية

   والعالم الفرسیا احرار العرب و
  

على طریق عرسا وطنيا ونصرا وحدویا  2004 / 2 / 8في  األحوازیة لقد شهدت الثورة
في خلق المقاومة  ووحدة الصف األحوازي وحشد التالحم الوطني التوحيد الوطني

الوطنية األحوازیة الواسعة والمنظمة في ظل الظروف الحساسة والدقيقة التي تمر 
صري الغاصب سيادة بها منطقتنا العربية في مواجهة االحتالل الفارسي العن

   .1925منذ عام األحواز 
  

بجميع فأن قرار القيادة العامة للجبهة العربية لتحریر األحواز بحل نفسها واندماجها 
في جسم حرآة التحریر هياآلها التنظيمية والسياسية واالداریة وقواها االخرى 

النضال شجاعا وتاریخيا في مسيرة مصيریا الوطني األحوازي آان قرارا وطنيا 
وجاء القرار مجسدا ضرورة الوحدة الوطنية ، األحوازي الوطني والكفاح 

األحوازیة وتالحم الجهود ورص الجبهة الداخلية للثورة األحوازیة حتى یستقيم 
النضال وتنتصر ارادة الشعب العربي األحوازي على مستعمره الفارسي العنصري 

  .البغيض 
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رآزیة لحرآة التحریر الوطني األحوازي تبارك ما تقدم فأن القيادة المبناء على 
المناضل الكبير قرار القيادة العامة للجبهة العربية لتحریر األحواز بقيادة امينها العام 

القيادة المرآزیة لحرآة التحریر هادي الموسوي  وتعتمده رسميا  سيد علي سيد
ة لتحریر األحواز وتقبل قرارها المتضمن في بيان الجبهة العربيالوطني األحوازي 

  : والذي نصه الحرفي التالي 2004 / 2 / 8المؤرخ في التاریخي 
  

********  
  
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا

  صدق اهللا العلي العظيم
  

 
  بيان تاریخي صادر عن قيادة الجبهة العربية لتحریر األحواز

 
 زي الصابر المجاهدیا أبناء شعبنا العربي األحوا
 یا أبناء أمتنا العربية المجيدة

 اشقائنا فصائل الثورة األحوازیة الوطنية
  أشقائنا في األحزاب والمنظمات العربية

  اصدقائنا من المنظمات واألحزاب والهيئات الدولية
 

 تحية عربية أحوازیة صادقة
   السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
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على شعبنا العربي األحوازي الذي عانى أشد أنواع الشك ان الظرف الذي یمر 
وما تمر هذه السنة على المنطقة العربية  من قبل النظام الفارسي البغيض البيطش

 الجدیدة ، وبعد اجتماع طاريء وتدارس والعالم بأسره في ظل المتغيرات الدولية
 لعراق ، ولدىاألمر بين بعض قيادیي الجبهة العربية لتحریر األحواز بعد احتالل ا

 تيقننا باألدلة الثبوتية على تورط البعض ممن عادوا الى ارضنا العربية الطاهرة في
األحواز ارتباطهم واتصالهم بعناصر العدو العنصري الفارسي ، وبناءا على جهود 

دامت قرابة عام من التداول والتشاور مع السيد األمين العام للجبهة العربية  مكثفة
 المناضل على هادي عدنان والذي یشكو من مرض عضال ادعوا األحواز لتحریر

والذي آان من الرجال المخلصين لخدمة قضيتنا  العاجل باذنه تعالى معنا له بالشفاء
الجبهة العربية لتحریر األحواز بعد أن ثبت لدیها  العربية العادلة فقد قررت قيادة

واهمين على قدرة ایران من األحتالل للعراق  تورط البعض من قيادیيها في بدایة
لكن اهللا آان لمن تورط مع العدو الفارسي بالمرصاد  النيل من األحوازیين الشرفاء
لبالد الفرس في ارض العرب بصورة عامة والعراق  حيث تبين لهم أن المكان

لم ترهبنا قوة ایران التي یتوهم بها  بصورة خاصة حيث أننا ومن موقع الحدث
ایران الداخلي وآنا على علم  ومنذ أمد طویل آنا نراقب وضعالبعض من حيث أننا 

اجتماع طاريء قررت  تام بمجریات األمور داخل األحواز وعلى هذا االساس وبعد
  . قيادة ظل.. قيادة الجبهة فصل عدد من أعضائها وشكلت قيادة جدیدة 

 
الشهداء  عطتان تاریخ الجبهة العربية لتحریر األحواز ذات التاریخ العریق والتي أ

فقد  طوال سنوات طویلة لن تتنازل عن دماء شهدائنا التي یعرفها القاصي والداني
آما أن  شارآنا في آل معارك الشرف العربي ضد أعداء أمتنا العربية الباسلة

ان  والمؤتمرات الجبهة آان لها الحضور المميز في آل المحافل العربية والدولية
یتوهم  ر األحواز لم یكن من أجل مرحلة معينة أو قدتشكيل الجبهة العربية لتحری

 البعض أن تشكيلها ومناضليها الحقيقيين هم مرتبطون بنظام معين مهما آانت
مسمياته بل ان المخلصين والغيارى من قيادة الجبهة ضحوا بكل غال ونفيس 

ولعلنا نعرف جيدا من یكون المناضل فاخر ،  األحواز حرة عربية العالء رایة
الذي اضطر لالختفاء واللجوء الى دولة اخرى بعد أن عانى ما  يد الزرآانيمج

وآذلك فان جميع المناضلين  البعض تسييس قيادة الجبهة عاناه من محاولة
وليسأل الجميع لماذا  الطرفي األحوازیين على علم بالشهيد المناضل حسين ماضي

اللجوء الى دولة  الىاضطر المناضل محمود حسين مشاري األمين العام السابق 
أجنبيةآما ان آل األحوازیون الشرفاء یعلمون آيف حورب المناضلون األحوازیون 

ورفض التعاون المزاجي والوآالة  تصدوا بكل بسالة لمنع تسييس الجبهة الذین
لكن ..  لقد عان أولئك المناضلون من الجوع والحرمان والمالحقات المخابراتية

قد جعل من العمالء أقزام  والذي نحتفظ بأرشيفه آامالصمودهم البطولي الموثق 
وآان بعض المرتزقة الذین تسللوا لقادة الجبهة في طليعة  أمام هذا الصمود

ففي الوقت الذي آان المناضلون  الصادقين من أجل القضية المحاربين للمناضلين
بالمخابرات المرتزقة المرتبطين اآلن  آان.. الحقيقيو ن یتوسلون على رغيف الخبز 
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ولدینا شهود عيان عندما  ، وصمد من صمد،  االیرانية یتجولون في المالهي الليلية
واطلعوا بأم عينهم على من  زارنا بعض األشقاء من بعض فصائل الثورة األحوازیة
تلك األموال التي  الغانيات آان یناضل ومن آان یبذر األموال التي تمنح له على

 ،  داء ثورتناآان یجب أن تذهب الى شه
  سلوا الشيخ ضياء الخاقاني

  سلوا آل أحوازي شریف زارنا
 أما الوثائق التي تدینهم فهي معنا

 لقد وصل بالمرتزقة من بعض قيادیي الجبهة محاولة تهدید القيادیين المخلصين
هيهات أن یخضع من تربى على حب األحواز  كنل،  ومحاولة ارهابهم باسم ایران

لقد حاول بعض المرتزقة من عمالء ایران  ، التهدیدات لمثل تلكوأمتنا العربية 
استطاعوا قبل احتالل  لكن المخلصين ایران التسلل لسرقة وثائق الجبهة لنقلها الى

احتالل بغداد الوصول الى  آما حاول اثنين من المرتزقة بعد أیام من ، بغداد اخفائها
.. لكنهم صعقوا .. ز الى ایران التحرر العربية لنقل ارشيف األحوا مكتب حرآات

ئق فقد تمكنا من جمع الوثا وعادوا من حيث اتوا خائبين.. وثيقة  فلم یجدوا ورقة أو
  ..وخاب فألهم، قبل محاولة البعض استغاللها 

ومن أجل وحدة ،  وعلى هذا األساس وبعد تدارس األمر وبعد تشكيل قيادة الظل
العربية لتحریر  فان قيادة الجبهة..  الذات الصف العربي األحوازي ومن مبدأ نكران

وبعد دراسة  والخارج فة األحوازیين الشرفاء في الداخلاألحواز وبمبارآة من آا
جهود  مستفيضة لمبادرة األشقاء في حرآة التحریر الوطني األحوازي لما فيها من

 ئلمخلصة لوحدة الصف األحوازي وآخطوة جریئة ليعلم بها جميع أشقائنا في فصا
رغم علم الجميع بأن الجبهة العربية لتحریر األحواز هي أعرق  الثورة األحوازیة

فاننا نبارك خطوة أشقائنا في حرآة ،   عاما26الشهداء طيلة  فصيل أحوازي قدم
  : التحریر الوطني األحوازي ، ونعلن ما یلي

 
 ني األحوازيطحریر الوتواالتحاد مع حرآة الاالندماج 

   نفسها بهذه الخطوةوتعلن الجبهة حل
ذلك  وندعو آافة فصائل الثورة األحوازیة حذو قيادة الجبهة العربية لتحریر األحواز

 ألن التحدیات المصيریة مطروحة بشدة على الساحة
 وان وحدتنا هي خدمة لشعبنا العربي األحوازي وشهدائنا األبرار

  وندعوا لنكران الذات بعيدا عن التعصب والحزبية الضيقة
  الدخول في حوار مباشر معنا ليطلع على آافة الحقائقو
 

 علما بأن اتصالنا بأشقائنا في حرآة التحریر الوطني األحوازي لم یكن وليد هذه
ویلة ولدینا ولدیهم آل طشقائنا في الحرآة آان منذ سنوات فان اتصالنا بأ اللحظة
حة نعلن عربية الجریفمن قلب الحدث ومن األحواز ال ، المتبادلة التوحدیة الرسائل

وان آل من یحاول تشویه صورة مناضلي ،  قادمة حریرتللعالم أجمع بأن عتبة ال
لكننا ومن حرص على  ، والمستمساآات الثورة األحوازیة فاننا سنرد عليه بالوثائق
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المهاترات التي  عة عوائلهم في األحواز نرجو من جميع األشقاء الكف عنمس
الب جميع اشقائنا البدأ بالحوار البناء والجاد من أجل ونط،  ة شعبنايالتخدم قض

  .التنظيم والجهود توحيد الصف وتوحيد
 اهللا نسأل التوقيق ونسأله جلت قدرته أن نصلي جميعا فوق ربي أحوازنا الطاهرة

 بعد تحریرها من الغاصبين
 ونستشهد بقوله تعالى

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
هدواهللا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من من المومنين رجال صدقوا ما عا
 وما بدلوا تبدیال ینتظر

 صدق اهللا العلي العظيم
  

  قيادة الجبهة العربية لتحریر األحواز
 قيادة الظل

  2004 / 2 / 8األحواز في 
  

********  

وعلى هذا االساس فأن قيادة حرآة التحریر الوطني األحوازي قررت اعتبار قيادة 
هم اعضاء قيادیون في القيادة  - قيادة الظل - لتحریر األحوازالجبهة العربية

، وان تنظيم الجبهة العربية لتحریر المرآزیة لحرآة التحریر الوطني األحوازي 
من تشكيالت الحرآة تنظيميا وعلى تنظيم الجبهة االلتحاق طبيعيا األحواز تشكيال 

 نطلق واستنادا على بيان، وعلى هذا االساس ومن هذا المهم في الحرآة اتبتنظيم
 فأن قيادة حرآة التحریر الوطني  2004 / 2 / 8في لتحریر األحواز الجبهة العربية 

لتحریر األحوازي هي وریث شرعي وقانوني ورسمي لكل ما تملكه الجبهة العربية 
سياسيا وتنظيميا وغيرها من مكاسب نضالية وثوریة ، وعلى هذا یكون األحواز 

یعتبر منذ لتحریر األحواز ذي آان بين الجبهة العربية والدولي الاالتصال العربي 
هنا  ومنمع قيادة حرآة التحریر الوطني األحوازي ، یكون رسميا اعالن هذا البيان 

فأن قيادة حرآة التحریر الوطني األحوازي تعلن رسميا لشعـبنا العربي في األحواز 
واننا في فصائل الثورة العربية المحتلة والى شرآاؤونا في المسيرة الوطنية اخ

األحوازیة والى ابناء امتنا العربية المجيدة والى آل احرار العالم عن اسماء اعضاء 
  :القيادة المرآزیة لحرآة التحریر الوطني األحوازي ، وهي على النحو التالي 

  
  تشكيل القيادة المرآزیة لحرآة التحریر الوطني األحوازي

  
التحریر الوطني  ين العام للقيادة المرآزیة لحرآةاالم :خزعل الهاشمي   •

 األحوازي
  نائب األمين العام :عـمة ـسيد طاهر آل سيد ن •
 امين السر  :عقيل األحوازي  •
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نائب االمين العام للشؤون ( رئيس مفوضية الخارجية :نصار أحمد الشيخ خزعل  •
 ) الخارجية

ائب االمين العام ن( فاعرئيس مفوضية الد  :أبو یـعرب الطرفي الطائياللواء  •
 )للشؤون الدفاع

 )ألمنيةنائب االمين العام للشؤون ا( رئيس مفوضية األمن :اللواء ابن الزبيدي  •
نائب االمين العام ( مفوضية الثقافة واالعالمرئيس  :صوت األحرار الفيصلي  •

 )الثقافية واالعالميةللشؤون 
شؤون نائب االمين العام ل( مرئيس مفوضية التعـبئة والتنظي  :ابو حافظ الطائي •

 )التعبئة والتنظيم
 )لماليةنائب االمين العام للشؤون ا( رئيس مفوضية المالية :ابن األحواز الكوتي  •
نائب االمين العام للشؤون ( مفوضية التنظيمات الجماهيریة :النقي األسدي  •

 )لتنظيمات الجماهيریةا
 المستشار السياسي األول :صقر الهاشمي  •
  مستشار ثاني:حوازي الساعدي الحر األ •
   مستشار ثالث:ابن األحـواز البروایة  •

فألف تحية وطنية عربية احوازیة نضالية بأخواننا ورفاقنا اعضاء الجبهة العربية 
في حرآة التحریر الوطني األحوازي قادة واعضاء ومراتب لتحریر األحواز 

الشرعية األحوازیة في جسم حرآة التحریر الوطني وتنظيم ، وهكذا التحمت 
األحوازي لتباشر الثورة نضالها في تصعيد المقاومة األحوازیة في الوطن المحتل 

المسارات العربية واالسالمية جميع وانقاذ القضية األحوازیة وتفعيلها سياسيا على 
ضية ال بد ان تشق وان الق، والدولية ، فأن الحق العربي األحوازي البد ان یستعاد 

والبد لهذا الشعب ان یتمتع بحریته وسيادته على ارضه ، طریقها نحو االستقالل 
التي حرم منها منذ ومقومات حياته في الحياة والمصلحة والمصير والوجود وثرواته 

  .عام االحتالل المشؤوم  1925عام 
  

م ته البطلة الذین هحيا اهللا برجال قواتنا المسلجة في جيش تحریر األحواز وقيادو 
في مقارعة العدو الفارسي في حرب التحریر الشعبية ذراع األحواز الضارب ونواة 

في الدروس اروع ارضنا المحتلة ، الذي سيرى من هذا الجيش األحوازي الصندید 
  .المسالمة  آل خياراتنا السلمية ودعواتنا السياسية ستنفاذفي حال االمقاومة العربية 

  
لحرآة بتشكيلها الجدید تناشد تنظيمات الجبهة العربية لتحریر األحواز وان قيادة ا

واعضاءها في داخل األحواز وخارجها باالتحاق بالحرآة وممارسة دورها الوطني 
والنضالي آما آان الحال في السابق ، وهم اعضاء طبيعيون آاملي العضویة في 

ي یعاهدهم معاهدة الشرف تنظيمهم الجدید حرآة التحریر الوطني األحوازي ، الذ
البيت األحوازي الذي نجتمع فيه والقاعدة التي ننطلق منها والقيادة بأن یكون لهم 

، منسجم و متكامل آفریق عمل سياسيالمشترآة التي تقرر بروح القيادة الجماعية 
   .وطليعته والتي نسعى ان تكون القيادة التاریخية لنضال شعب األحواز 

   
  .. المجاهد في األحواز الثائرة یا شعبنا العربي
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  ..ایتها الدول العربية واالسالمية الشقيقة 
  ..یا منظمة المؤتمر األسالمي .. ایتها الجامعة العربية 

ودولية ورجال واسالمية دوال ومنظمات واحزاب عربية .. ایها االشقاء واالصدقاء 
  ..اعالم 

  
الوطني األحوازي مهماتها الوطنية تباشر القيادة المرآزیة الجدیدة لحرآة التحریر 
 محرم 7الجمعة یوم  تاریخال من اومسؤولياتها المناطة بأعضاءها رسميا اعتبار

من تاریخ صدور هذا البيان التاریخي ميالدیة  2004 / 2 / 27 الموافق هجریة 1425
  .الوحدوي 

  
حدة الوطنية بعد الوالجدیدة لحرآة التحریر الوطني األحوازي المرآزیة ان القيادة و

اذ تجدد العهد الذي قطعته على نفسها بينها وبين الجبهة العربية لتحریر األحواز 
بأن تكون امينة على القضية منذ تأسيسها امام اهللا والتاریخ والشعب واالمة والثورة 

وال تنازل ألحواز لالثابتة األحوازیة متمسكه بالحقوق التاریخية الوطنية والقومية 
 من منطلقاتها الخمسةالنابعة الوطنية العامة سياستها الحرآة مد وتعت، عنها 

  :االساسية 
  
 مبدأ مصلحة األحواز العليا .1
 الوطني األحوازي المستقل السياسي صيانة القرار  .2
 قوق االجيال األحوازیة القادمةحمایة ح .3
  التمسك بالشرعية األحوازیة .4
  العمل على انجاز وتعميق الوحدة الوطنية األحوازیة .5
  
واسر الشهداء شهداء الثورة األحوازیة التحریر الوطني األحوازي رآة ح عاهدوت
ولن تنسى دماءهم الطاهرة التي سالت على ،  البررة الشهداء تبقى وفية لمسيرة بأن

، وتعاهد قيادة من دنس الغزاة الفرس  من اجل تحریره الطاهرتراب األحواز 
والجماهير والمناضلين واالحرار الحرآة األحواز الشعب والثورة والقضية 

االحوازیين اسرى معتقالت االحتالل الفارسي بأن تبقى حرآة التحریر الوطني 
 شرعية تاریخية وال تنازل عن اي حق من حقوق األحواز الااألحوازي طالب حقوق

   . المشروعةومطالبها و
  

بالدعاء وان قيادة حرآة التحریر الوطني األحوازي تدعو جماهيرنا المناضلة 
 المستشار السياسي صقر الهاشميوالصالة بالشفاء العاجل لألخ المناضل الكبير 

للحرآة حيث انه یشكوى من مرض عضال ، نسأل اهللا له بطول العمر والصحة 
  .والعافية وان یحفظه اهللا لمسيرة شعبنا الوطنية ذخرا 
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ي األحوازي الوطنوفي هذه المناسبة الوطنية الكبرى تناشد قيادة حرآة التحریر 
في األحواز المحتلة وخارج الوطن بااللتفاف حول الثورة العربية شعبنا العربي 

األحوازیة واالنظمام الى طليعة النضال العربي األحوازي تنظيم حرآة التحریر 
خية سليبة تعمل وطالب حقوق تاری، ورسل سالم ، الوطني األحوازي آتائب حق 

ووفق الشرائع السبل الحضاریة والنضالية المشروعة والوسائل كل على استعادتها ب
وحق رات الشرعية الدولية االسماویة واالعراف الدولية بما فيها القانون الدولي وقر

  .تقریر المصير للشعوب 
  

التحریر الوطني األحوازي رآة العرس األحوازي تجدد قيادة حهذا وفي ظل 
غير أنهاء احتاللها واستعمارها  الىودعوتها مبادرتها السلمية لحكومة طهران 

ایضا ألحواز ، ولتعلم حكومة رجال الدین في قم وطهران لدوليا المشروع اسالميا و
عام  الشاه المقبور رضا خان سلبهاانهم یتمسكون بحقوق عربية احوازیة مغتصبة 

وعلي ، وآرس هذا االغتصاب ابنه المخلوع محمد رضا خان بهلوي ،  1925
ایران االسالمية ان تسترجع تلك الحقوق الى اصحابها الشرعيين حكومة جمهوریة 

وانهاء آل اشكال ومظاهر االحتالل واالستعمار الفارسي منها ، العرب في األحواز 
شریعة االسالم وتعاليم القرآن الكریم الذي یحرم االغتصاب والسلب الاستنادا على 

الحقيقة  ان یدرآوا ایرانوعلي رجال الدین في واستعمار الشعوب واحتاللها ، 
ان هذا الشعب األحوازي هو الذي حمل لهم الدعوة االسالمية وادخلهم في التاریخية 

فليس من االنصاف والعدل ان یكون جزاء هذا الشعب االحتالل ، رحابها وهدایتها 
، والظلم  العذاب مصادرة حریته واستعباده وتجریعهواالستعمار وسلب حقوقه و

هران ان االسالم ما جاء للناس ليبني امبراطوریته على جمام وليعلم حكام ط
، وليعلم رجال الدین في قم الشعوب بل جاء ليخرجها من الظلمات الى النور 

الحكم بالشریعة في االختيار بين اهللا ورسوله والمؤمنين انهم امام ایضا وطهران 
 و االغتصاب االسالمية او ترجيح مصالح الفرس في هذه القضية ، فالحق حقا

، فال تأویل في هذه القضية تحت اي مبرر سياسي اغتصاب والحالل والحرام بين 
ول او غطاء زائف ، فاالسالم یرفض اغتصاب الشعوب اوطانها تحت ذرائع بناء د

  .االخرین حقوق تتستر باالسالم من اجل تمریر مخططاتها في االعتداء على 
  

صد بناء دولة اسالمية ، فهل تقبل ایران ان انها تضم األحواز بقایران فأن قالت 
 وهل األسالم یقر  !؟یحكم شعبها غير فارسي تكون ضمن دولة اسالمية اخرى 

  !االغتصاب ؟
  

وواجبه الوطني  یحمل رسالته عب العربي األحوازي جيال بعد جيلوسيبقى الش
لظلم عن ورفع افي انهاء االحتالل الفارسي والسعي الى استقالل األحواز المقدس 

  .المقهورین العرب اهلها 
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في واالحزاب والقوى السياسية قيادة الحرآة اذ تناشد الدول العربية واالسالمية وان 
بالوقوف الى جانب نضال الشعب العربي األحوازي ومناصرة العالم األسالمي 

مطالبه ورفع الظلم الواقع عليه من دولة اسالمية تمارس عليه احكاما عنصریة 
زیة تنكل بشعب األحواز وتضطهده آلما طالب بحقوقه او سعى الى المحافظة وتميي

على هویته او انتفض من اجل حمایة تراثه ومعالمه التاریخية التي تستبيحها 
، وتطالبها اسالميا الحالية حكومات ایران المتعاقبة بما فيها حكومة رجال الدین 

الل واالغتصاب واالستعمار  عاما من االحت79بمطالبة حكومة طهران بأنهاء 
ووضع حدا لالجراءات التعسفية ، واالضطهاد العنصري والتمييز العرقي والقهر 

جریرته انه التي تمارس بحق شعب عربي مسلم اعزل االرهابية القمعية المستبدة 
  .خصها الباري له یمتلك ارضا غنية بنعم اهللا عزوجل وخيرات نفطية ضخمة 

  
تدعو آل دول العالم الحر وفي طليعته الدول الغربية الكبرى وان قيادة الحرآة اذ 

بالوقوف الى جانب شعب یتعرض الى االبادة والتشرید والمطاردة واالعتقاالت 
 اتوالسجون والى التمييز العنصري والطائفي والعرقي والقومي من قبل حكوم

 اغتيال هذا فيوما التي لم تتوانى یو االسالمية الملكية في عهودها المتعاقبة طهران 
تحرم عليه ممارسة لغته ، وحقوقه الوطنية والقومية ابسط  سالبةاغتياال الشعب 

تضرب آل دعوة سلمية تطالب بحقوق شعب ، والعربية او ارتداء زیه القومي 
فغدت الدیمقراطية وحریة التعبير رهن االعتقال والسجن ، األحواز العربي 

حواز باالعدام آلما طالبوا بحقوق شعبهم ، ، وتحكم على احرار األواالرهاب 
 اوتماس عليه آل اشكال التمييز العنصري وتجر ابناءه العرب الى محارق معارآه

وتسخير خيرات هذا الشعب األحوازي المحروم منها في تطویر ، ضد دول الجوار 
  ودمرتهلوثت مياه، ووتضخيم ترسانتها العسكریة النوویة والجرثومية والكيمائية 

 یمارس دوره ، ومن هنا یحتم على ضمير العالم انوحطمت مستقبل ابناءه ارضه 
من طغمة متوحشة في انصاف هذا الشعب األحوازي والعمل على انقاذه  االنساني

   .عنصریة 
  

وضح النهار في فاليس من العدل واالنصاف ان تبقى ایران تبيد هذا الشعب العربي 
لمين واحرار العالم یتفرجون آيف تقتل العروبة واالشقاء العرب واخواننا المس، 

وآيف ینكل بالمسلمين وآيف تشنق االنسانية في األحواز من قبل حكام الفرس 
االعتزاز الفارسي والتفاخر على العروبة عنصریة ، الذین طغت عليهم العنصریين 

   .والتعالي والتفضيل بالعنصر الفارسي على باقي المسلمين وعلى الشعوب االخرى
  

  ویا عالم الحر .. ویا مسلمين .. فيا عرب 
ان شعب األحواز یتطلع الى مناصر آل الخيرین في العالم ، ویعاهد الكل انه فور 
تحریر بالده سوف یرد التحية بأحسن منها ، وسيكون األحواز عونا وسندا للشعوب 

ظة على المستعمرة ، ونصيرا للدول الفقيرة ، وشریكا متعاونا دوليا في المحاف
استقرار العالم وانسجام أمنه ، والنهوض بالذي یلزم من اجل ان یكون عالمنا عالم 
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تعمه الدیمقراطية وتسوده انتصار الحقوق االنسانية على الظلم والدیكتاتوریة 
 ، وسينهض األحواز بكل التزاماته العربية واالرهابواالستبداد والقمع والقهر 
الحریة واالستقرار وحفظ األمن رآائز من شأنه یدعم ما واالسالمية والدولية وبكل 

  . والسلم في العالم اجمع 
  

وان قيادة حرآة التحریر الوطني األحوازي اذ تناشد جميع فصائل الثورة األحوازیة 
 / 12 / 6المعلنة في بدراسة مبادرتها الوطنية الهام  ا البيان التاریخيرسميا وعبر هذ

دویا تنسيقيا یدعو الى تشكيل قيادة سياسية مشترآة التي تتضمن مشروعا وح 2003
واحدة تمثل جميع شرائح الثورة األحوازیة بهدف تنسيق العمل الوطني النضالي 

اثناء عقد مؤتمر وطني  ، مع التأآيد على ان وتحدید سياسة احوازیة خارجية موحدة
مبدأ مصلحة لتنسيق واجراء تلك الترتيبات واتخاذ القرارات بشأنها انطالقا من 

قيادة الحرآة لن تعترض على اي تعدیالت یراها االجماع ان ، آما العليا األحواز 
والصدق توحيد الصفوف هو األحوازي ضرورة في تعدیل المبادرة الن ما یهمنا 

تنسيق السياسات وخلق سياسة احوازیة ثابتة تتضمنه الوطني وحسن النوایا في 
التنظيمات شرآاؤونا في  قيادة الحرآة تطمئن قرار وطني احوازي مستقل ، آما ان

 والشخصيات الوطنية والسياسية بأن المبادرة تدعو الى وحدة تنسيقية األحوازیة
وسيتم في المؤتمر تبادل ، وليست اندماجية فسيبقى آل تنظيم على حاله وتشسكيالته 

وطني االعترافات بشرعية آل تنظيم على الساحة شریطة الدخول الى المؤتمر ال
والعمل على انجاحه وتفعيل المبادرة التى اعلنتها الحرآة من اجل توحيد الصفوف 

     . في مواجهة سياسات االحتالل الفارسي 
  

  اهللا أآبر .. اهللا أآبر 
  ر بكامل ترابها الطاهـربيةـعاشت األحواز حرة عو

ة وخليته وعاش جيشها جيش تحریر األحواز الباسل ذراع المقاومة العربية األحوازی
  الحية في جسم األحواز النابض بروح الحریة والسعى الى االستقالل 

  المجيدةواالسالمية ربية ـعاشت االمة العو
  البررةربيةـالمجد والخلود لشهداء األحواز وامتنا العو

  
  وثورة وآفاح وانه لجهاد 
   واالستقالل والسيادةحتى النصر والتحریر

  زة للعروبة واالسالمواهللا أآبر والمجد لالمة والع
  

  قيادة                                                   
  وازيـریر الوطني األحـحرآة التح

   األحـواز المحتلة

   هجریة1425 محرم 7 جمعةال
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 البرید االلكتروني االحتياطي  
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arabistan@yahoo.com 

 Fax الفاآس  
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