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﷽  
  بيان تشكيل قيادة مركزية جديدة
  حلركة التحرير الوطين األحوازي

  عاما على انطالقة احلركة 33ومبناسبة 
  
  

  قال هللا عـزوجل 
  › واعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا ‹

 العلي العظيمصدق هللا 
  

  
  شعبنا العريب االحوازي  يونناقرة ع 

  اعضاء ومؤيدي ومجاهري حركة التحرير الوطين األحوازي
 أيها االخوة يف فصائل الثورة االحوازية

  أبناء أمتنا العربية األبية
   أحرار العامل دوال وشعو ومنظمات دولية تعىن حبقوق اإلنسان

 
جراء االضطهاد العنصري الذي شعبنا العريب االحوازي بلمون مدى الظلم واحليف الذي حلق ال شك أنكم تع

لقد مورست حبق شعبنا ؛ م  1925عام نيسان من  20ذ احتالل ارضنا يف مارسته احلكومات اإليرانية املتعاقبة من
ت احلوسلب والتعسف شىت أنواع الظلم واالضطهاد األحوازي األعزل  حد منع استخدام لغتنا وصلت إىل و ر

ق شعبنا لطات االيرانية حباليت تنتهجها الساالخرى ؛ واالساليب القهرية  ومنعنا من ارتداء الزي العريب العربية
 .العبارات عن وصفها ز ال حرج فهي كثرية وتعجفحدث و 

  

ضمن حنن نعمل على الساحة الدولية و  1982يف عام انطالقة حركة التحرير الوطين األحوازي عاما على  33منذ 
حرير حركة التن ومعروف ع ؛بعيدا عن التعصب الطائفي او الديين او العرقي و  ها القانون الدويليت سناألعراف ال
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ا الوطين االحوازي  وعليه ؛اإلرهاب او أية ممارسات ال تتفق والقواعد الدولية تنبذ ترفض كافة أشكال العنف و  ا
  .أية مالحظات مرفوضة دولياا همل تسجل علي

 

ا اخلارجية مع االشقاء العرب و الدول الصديقة للقضية تواصل هكذا ت حركة التحرير الوطين األحوازي بعالقا
العربية الدول معة جااألمم املتحدة و األحوازية ومتد جسورا مع عدد من املنظمات االقليمية والدولية وعلى رأسها 

لقضية األحوازية  اوهي عالقات نتطلع منهوجملس التعاون اخلليجي  الكتساب الشرعية االقليمية حتقيق االعرتاف 
ا الذي هو  قرة عيوننا شعبنا األحوازي املناضل رضانلنا و واجلهات دول هذه اللذا كسبنا تقدير  ؛ والدولية 

لتايل منه نستمد شرعيتنا الوطنية رصيد  . يف مسريتنا السياسية والنضالية و
  

  العزيز ايها الشعب االحوازي
  رفاق القضية واملسرية

  ايها االشقاء واالصدقاء ، دوال وحكومات
  

جتديد احليوية وحتديث وتطوير االساليب والسبل واآلليات يف ادارة حركة التحرير ان املرحلة احلالية حتتم علينا 
جديدة حلركة التحرير الوطين تشكيل قيادة التحديثات هذه الوطين األحوازي على مجيع االصعدة ومن ابرز 

ا الثورة األحوازية ذه املهمات يف األحوازي تضطلع  يت واملنطقة ؛ هذه املرحلة االستثنائية اليت متر  توزيع و
من مآسي طال األحوازي املهام حسب مقتضيات املرحلة اجلديدة وما مير به العامل بصورة عامة وما مير به شعبنا 

  .ونفذ صربهزمنها 
  

  ايها الشعب الفارسي الصديق
  طنون يف األحواز احملتلةاملستو ايها 

  

ا  ؛ضد قومية معينة ان حركة التحرير الوطين األحوازي ليست  ويتنا العربية اليت نعتز  لكن من حقنا االحتفاظ 
ن ال يصطف واستعمارا  ظلما ىو كفوالعمل على استعادة حقوقنا الوطنية املغتصبة  ، ونناشد الشعب الفارسي 

ان يقفوا اىل جانب يف األحواز احملتلة ، وعلى املستوطنيني  يف تكريس االحتالل االيراين لألحوازمع حكومته 
هلم بعد األستقالل الذي هو حليف قرة موطنا  اذا ما ارادوا ان يكون األحوازالشعب األحوازي يف نضاله املشروع 

  .العزيزوازي األحعيوننا شعبنا 
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  ايها األحوازيون
 

مصلحة األحواز وضمن ل التحرير ضمن جالفصائل االحوازية اليت تناضل من أيف حنن نتفق مع كافة االخوة 
  . الثوابت الدولية بعيدا عن أي شكل من أشكال اإلرهاب والقتل

  

 ؛ لذا جيب التكاتف يدا بيد ؛ان شعبنا اليوم يقع حتت طائلة اإلعدامات والسجون والتهجري القسري من أرضنا 
فهو ليس ديدننا  ا عن التحريض او اإلرهابنضع يد مع كافة من يؤمن بتحرير شعبنا وفق األصول الدولية بعيد

يدي مجيع؛   الفصائل اليت تقبل هذا النهج املتحضر الذي يهدف إىل حترير شعبنا العريب االحوازي نعم نضع يد 
حتت مظلة االئتالف الوطين األحوازي انطالقا من امياننا املبدئي بضرورة رص  يو ل الوحدحاليا منارس العم؛ واننا 

لتنتصر مواجهة شعبنا وترمجة هذه القناعة اىل واقع ملموس ؛ الصفوف وتوحيد اجلهود وتدعيم جبهتنا الداخلية 
 فهذا العدو خطري ويتطلبومصري ؛ األحوازي على العدو االيراين العنصري املتغطرس الذي يستهدف وجود 

برأسة السيد خزعل وحدون ؛ وعليه فأن القيادة اجلديدة حلركة التحرير الوطين األحوازي تمنا مواجهته وحنن م
موسع يضم تدعو مجيع فصائل الثورة األحوازية يف هذه املرحلة اىل عقد مؤمتر وطين أحوازي اهلامشي األمني العام 

ألحوازي واختاذ القيادات األحوازية الشأن افيه تدارس تان يكون سنوي االنعقاد على مجيع التنظيمات األحوازية 
ا لويكون ل؛ ة ادلالقرارات الالزمة حبق قضيتنا الع اللتزام  وذلك لتطمئن النفوس وتروض ؛ تنظيمات حق طوعي 

ال للتعاون احلر املرن والتعايش السياسي املبين على التعددية واملشاركة الوطنية وخلق جو من اجملفسح يالعقول و 
ومنح عنصر الوقت ان ؛ التفامهات املستقبلية تقود اىل اهداف اوسع تصب يف خدمة عملنا الوحدوي االحوازي 

 .خذ طريقه يف توسيع آفاق التعاون والعمل الوطين املوحد 
  

  يف األحواز الثائرة مجاهري األحوازية املنتفضة 
  

ا البطوليةاجلماهري العرب حرير الوطين األحوازي اذ حتييان حركة الت وعلى  ية الثائرة يف األحواز على مواجها
ا  نضالية الواجهات املمن بدءا  ؛ طيلة الفرتات السابقةسلطات االحتالل االيراين امام مواقفها املشرفة اليت سطر

ر كارونالشجاع لتجمهر االحوازي  مروراتفرقة على امتداد االرض االحوازية امل  حينما كانت؛  على شواطىء 
ر واملمنهج وقف التجفيف املتعمد سلطات االحتالل االيراين العنصري بتطالب  ؛ وكانت  االخرىلنهر كارون واال

والذي اسفر عن  لحيقتحام اهلمجي ليف مقاومته لال لباسلا نهضةانتفاضة حي الاخر هذه املواجهات البطولية 
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املتعمد اليت قام تدمري جرمية اليك عن ه؛ قتل الشاب االحوازي علي جاليل وجرح العديد من اهايل هذا احلي 
 ميتلكهارية اليت ال التجااحملتدمري اثناء اقتحامهما للحي و احلرس الثوري االيراين وعناصر املخابرات االيرانية ا 

لعروبة روح النابض باالحوازيون يف هذا احلي    .االعتزاز 
  

 وناملضطهد ونأيها املواطنون االحوازي
  أبناء أمتنا العربية األبية

  وحبق الشعوب يف تقرير مصريها ول اليت تؤمن حبقوق االنسان أحرار العامل والد
  

األحوازي من خالل عقد االجتماعات العديدة طيلة الفرتة بناء على ما سبق فقد تدارست حركة التحرير الوطين 
املاضية يف ظل كتمان شديد لضمان حتقيق االهداف املرجوة من هذه التطلعات املشروعة اليت تتبناها احلركة ، 

حلركة التحرير الوطين االحوازي جديدة قيادة فقد مت تشكيل وعلي بركة هللا تعايل وبعون منه على هذا األساس و 
  : لى الشكل التايلوع

 

  تشكيل القيادة املركزية اجلديدة حلركة التحرير الوطين األحوازي
  

  األمني العام: خزعل اهلامشي  
  و رئيس مفوضية الداخليةئب االمني العام : سيد طاهر آل سيد نعمة 
  والناطق  مفوضية العالقات العربية و مفوضية األعالم ئب االمني العام لشؤون: نصار الشيخ خزعل

  الرمسي
  مفوضية الدفاع ومفوضية االمنئب االمني العام لشؤون : مهدي الزبيدي  
  مفوضية العالقات الدولية و مفوضية املاليةلشؤون العام ئب االمني : فيصل الكعيب   
 املستشار العام:  ابومحزة  
  مفوضية حقوق االنسانئب االمني العام لشؤون : على فهد األحوازي  
  املرأةحقوق مفوضية ئب االمني العام لشؤون : حرية الباوي 
  عضو : احمليسنابن.  
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ريخ اعماهلا رمسيا ستباشر هذه القيادة اجلديدة حلركة التحرير الوطين األحوازي  هذا البيان ، صدور اعتبار من 
 هذا البيان على صدرعن شرف االعالن )  www.Al-Ahwaz.com( وستتوىل شبكة األحواز 

ا على االنرتنت وشبكات ال وستقوم  واصل االجتماعي وتوزيعه على وسائل االعالم العريب واالجنيبتصفحا
عربية والصديقة بتوزيعه على الدول ال يف حركة التحرير الوطين األحوازي مفوضييت العالقات العربية والدولية

  .والدولية كذلك  واملنظمات االقليمية
  

شعبنا    األحوازي األصيل قرة عيوننا 
  

أمام هللا والشعب كما تعود فأن قيادة حركة التحرير الوطين األحوازي جتدد عهد الوفاء واملسؤولية واالمانة 
دافع تحي بقى بضمري وست؛ كما عهدمتوها ن تبقى حركة التحرير الوطين األحوازي امينة على القضية  األحوازي 

ت الشعب عن حقوق الشعب األحوازي بشرف ونزاهه  مجيع امليادينيف  وبسياسة وطنية تستوعب كل مكو
؛ األحوازي بعيدا عن االحتقان الطائفي واملذهيب و خبطاب سياسي حضاري معتدل وطنيا وقوميا وانسانيا ودينيا 

رير األحواز تعايل يف سبيل حتوسيبقى نضالنا خالصا لوجه هللا ؛ وستبقى القضية االحوازية عهد امام هللا عزوجل 
  .ا املغتصبة ارضا وشعب

  

  حتية اجالل واكبار لشهداء الثورة االحوازية واالمة العربية
  سجون االحتالل االيراينعتقلني االحوازيني الرازحني يف اىل املعزة وكرامة حتية 

  حتية وفاء وتقدير الهايل الشهداء واملعتقلني األحوازيني 
  العنصري الشعوب غري الفارسية احملتلة من قبل االحتالل االيراين حتية اىل كفاح

  مستقلة ابية حتيا األحواز حرة عربية
  

  نصر من هللا وفتح قريب..  هللا أكرب
  و األحواز النا ومانطيها

ا ثورة حىت التحرير واالستقالل  ا
  قيادة حركة التحرير الوطين األحـوازي

  4/12/2015يف  صدر


