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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 
 
 اهللا

 األحـواز           الثورة
 
 
 
 

 بيان
 

 المجلس الوطني األحوازي
 

 برلمان –مجلس الشعب األحوازي ( 
 )األحـواز في المنفى 

 
 عاما على 77في الذآرى 

  اغتصاب األحـواز
 

 
 

 
 

 ایها الشعب العربي األحوازي العظيم
 یا أمة العرب المجيدة

 االحرارایها 
 

 اجتماعا موسعا 2002 ابریل 21 – 18عقد المجلس الوطني األحوازي من الفترة 
، على النحو لجميع الفصائل االحوازیة الرئيسية وضم أغلب القيادات التاریخية والمستقلين 

 :التالي 
  القوات الشعبية–حرآة المجاهدین العرب  •
 حرآة التحریر الوطني األحوازي •
  القوات الشعبية–ثوریة منظمة الجماهير ال •
 األتحاد العام لطلبة وشباب األحواز •
 حرآة لجنة العشائر  •
 حرآة االلویة الثوریة •
 المستقلين •
 تنظيمات احوازیة اخرى •
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 77وتمخض عن االجتماعات قرارات وتوصيات متعلقة بشؤون القضية األحوازیة في ظل مرور 

 التي تشهدها الساحة العربية وقضية عاما على احتالل االحواز وفي ظل االوضاع المتدهورة
 .على القضية الفلسطينية الصراع العربي االسرائيلي وانعكاساته 

 
 نص البيان الختامي

 
آلما تحل علينا سنة جدیدة من المفترض ان الشعب العربي في االحواز یحتفل بذآرى 

 تتجرد فارس استقالله الوطني حاله حال اي شعب من شعوب االرض ، ولكن شاءت االمور ان
وق االخرین ض اغتصاب حقفرالتي تالسمحاء  وحقيقة الشریعة االسالميةعن آل قيم االنسانية 
اننا ننتمي معا الى االمة بالرغم من ن حقوق الجيرة عفارس  تتجردواستعباد الشعوب ، و

 ه ان ، االاالسالمية والدین االسالمي الحنيف الذي یرفض الباطل وینكره فكرا واسلوبا وشریعة
ختلفان عنه بشىء بل مازال الساسة في قم وطهران یحتذیان بسياسة الطاغوت الشاهنشاهي وال ی

ار بسياسة رتهم التي تستبيح احتالل االحواز واالستما ، ویراوغون بسياسهم الى االسوأ
انهم ، ومت لالسالم بشىء  ال تض مصلحة فارسية بحتهبغرو غتصابهم لها على اساس باطلا

الذي ، اي اسالم هذا بأعتبارها دولة اسالمية یحافظان على االسالم في ایران ورا بأنهم یدعون ز
واي ،  المبني على استعباد الشعوب واغتصاب حقوقها الشرعية یقبله اهللا ورسوله والمؤمنيين

تحت ذریعة االسالم ، ان اهللا او الشعوب ت الغير امینتهكون حران ز لالخرین ياسالم هذا الذي یج
 .یرفض بشكل مطلق ظلم عباده زوجل ع
 

  االحوازیون المجاهدونایها 
 

حكومة رجال الدین عليكم ان ال تنخدعوا بالدعایة االعالمية الفارسية التي تروجها 
فكالهما ال یعترفان بحقوق القوميات ، الحاقد ) المتشددین (  قيها االصالحي الخادع و المحافظبش

ویعمالن معا على تثبيت وتقویة وتمكين ،  العربية بشكل خاص ویبغضان القومية غير الفارسية
جهان لعملة وهما في نهایة االمر و، السيطرة الفارسية العنصریة على باقي القوميات االخرى 

الننا ، زیف دعواهم  شعبنا وثورتنا وقياداتنا الشرعية ولن تنطلي علينا واحدة ، وال ینخدع بهم
تنطلق التي منبعها و توجهاتها لفرس ومنطلقاتهم واهدافهم الحقيقية ادرآنا جيدا حقيقة الساسة ا

 .والمؤمن ال یلدغ من جحر مرتين ، العنصریة الفارسية من عقدة 
 

   المجيدیا شعب االحواز
 

ى بسياسة ما تسممن جهة أخرى بهم والمنخدعين من جهة لقد روج بعض المتخاذلين 
تخذ من وهي تعليمات تلقاها قادة تنظيم جدید ی،  هرانبسياسة التيار االصالحي الخاتمية  في ط

ومن قاعدته اعلى قمته الى وتنخره المخابرات االیرانية من عليه  االحواز منطلقا له وتسيطر
المكشوف للثورة ( لمخطط  هذا اعلم وتحرك قادته ضمن برنامج تجسسي خطير ، وال یداخله

ه فيجهلون المنخرطين في صفوفاما ، تنظيم العميل اال القادة االساسيون في ذلك ال)  االحوازیة
 فى مندسين هم مازالوا في وهمة االمر وصور لهم انهم یعملون لصالح االحواز وشعبها وقحقي

 انهم یناضلون من اجل حقوق دستوریة یطمحون عتقدینهذه الشبكة التجسسية الفارسية م
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 19 و 15مادتي  التي حددتهاية الحصول عليها واغلبها ال یخرج عن نطاق الحقوق الثقاف
 .فحسب غير الفارسية للقوميات  من الدستور االیراني اللتان تقران حقوقا ثقافية المعطلتين

 
یعمل بشكل علني في االحواز وطنيا ان ایران تسمح لتنظيما احوازیا مطلقا ،  واعتقدتال 

ى شك هذا التنظيم ممنح له راضية عنه وبدون ادنالمحتلة بدون ان تكون المخابرات االیرانية 
الضوء االخضر من وزارة االستخبارات االیرانية بالسماح له ان یمارس العمل داخل االحواز 

 ، تشرف عليها مجموعة من الضباط االیرانيينتوجيهاتها المباشرة وضمن خطة ضمن ولكن 
،  صحة ما نقوله ستأتي االیام وتثبتلهم  بصحة آالمنا فنحن نقول ومن ال یعتقد من المتوهمين
 .لبون قلب ینقوسيعلم الذین ظلموا اي من

 
اما سبب موافقة الحكومة االیرانية على السماح لذلك التنظيم بالعمل على ارض األحواز 

 :یعود الى تحقيق اهداف الخطة االیرانية التالية 
 

 عن الثورة االحوازیة وفصائلها) تدیره المخابرات االیرانية ( خلق تنظيم بدیل  •
 .الشرعية التي تتخذ قياداتها التاریخية الرئيسية الخارج مقرا لها 

 .االلتفاف على القرار الوطني األحوازي المستقل  •

 .بث الفرقة بين اوساط الشعب وغربلة جماهيرنا المناضلة وآشفها وتصفيتها  •

تصفية العناصر الوطنية الحقيقية المنادیة بتحریر االحواز وبالتالي تصفية  •
 . األحوازیة القضية

 
  االحرارایها االحوازیون

 
في هذا الوقت تستوجب المسؤولية الوطنية علينا وعلى آل حر وطني احوازي شریف 

ان نتمسك بتاریخنا العربي   ،تدميرنامنه تقصد والدقيق والخطير التي تدیره المخابرات االیرانية 
آما علينا ان ، ية جمعاء النسانات اة المشرقة التي هي مهد الحضارلالحواز وبحضارتنا االحوازی

 ل ، ا : األحـواز(   لقطرناالرسمي  العربيبأعتباره االسم   )وازـاألح( م وطننا المحتل نتمسك بأس
واحد عمالء للمخابرات البالحرف هم  ) وازـاأله( ، وان الذین یروجون اسم  ) ز ، ا ، و ، ح ، أ، 

مشروعا فارسيا یستهدف النيل من هویتنا العربية ینفذون االیرانية ليس هناك ادنى شك بهم 
منذ االحتالل ، الن الذي یروج لهذه االفكار  تاریخنا العربي ةوشخصيتنا األحوازیة وتشوی

 )ایران ( وهذه هي سياسة فارس ، المخابرات االیرانية الفارسي لالحواز  ومازال هو جهاز 
ة ویة العربية لالحواز وصبغها بالصبغهلتسعى عبرها على محو اآذلك ومازالت الثابتة القدیمة 
 .تضليل الرأي العام بهدف  الفارسية

 
مع اؤلئك االوباش عدیمي الغيرة او تتقاعسوا وعليكم ایها االحوازیون ان ال تتهاونوا 

واآشفوهم وعروهم على حقيقتهم ودورهم الخياني العميل  ،  ومخططاتهم الخيانيةاالحوازیة
 .امام الشعب والجماهير العربية والصدیقة رس للف
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في آل ثورة ودورهم الرجعي ، فوال تتعجبوا من هذه الحالة ومن هؤالء الخونة العمالء 
من ثورات العالم فيها المناضلون وفيها العمالء المتخفون وراء وطنية زائفة ینفخوا سموما 

 عرى  لتتفككقة والتناحر بين االحوازیينث الفرصفراء فارسية في جسم الثورة االحوازیة بهدف ب
قد تكون خطيرة  في انقسامات وخالفات زج االحوازیين، وبالتالي الوحدة الوطنية االحوازیة 

وتسعى مصير المسيرة الوطنية والقومية التحرریة لالحواز ، وهذا ما تنشده فارس لمهددة و
 .اليه 

 
 وخارجهاایتها الجماهير االحوازیة في األحواز المحتلة 

 
 غریبة ودخيلة على ا نشر افكارونحاولد یفتقدون الى الدرایة والحكمة یان هناك افرا

، في مجتمعاتها االصلية بالفشل الذریع  دورها األحوازي مثل الشيوعية التي انتهىالمجتمع 
ة ومحاربة العشيرة ومحاول، والتفرقة بين المذاهب االسالمية الخمسة وتفضيل احدها على األخر 

علما ان العشيرة هي   ،تحجيم دورها البناء في حمایة الهویة االحوازیة وخصوصياتها المميزة
ونواة المجتمع العربي االحوازي وایضا بحد ذاتها هي في األحواز صمام االمان للقومية العربية 

ر العشائ االحواز وتقوم بأدارة شؤون منطقة معينة من) آحكومة مصغرة ( آالتنظيم السياسي 
ادارة شؤون الشعب اليومية وتعمل على توحيده في بوتقة واحدة وفي عقيدة تشكل مجتمعتا 

اجتماعية متحدة على مصير واحد مشترك یؤدي في عمومه حمایة المصير العربي في األحواز 
 .في ظل االحتالل الفارسي 

 
 استعادة حریتنا النضال من اجلهو وآما ان تلك االفكار الغریبة تبعدنا عن هدفنا االساسي 

 ور اخرى نحن في غنى عنها في مرحلتيوتشتت قوتنا وتماسكنا وتشغلنا في ام، واستقاللنا 
تؤثر سلبا على ادارة صراعنا االحوازي مع االحتالل الفارسي ایضا آما انها ، التحریر األعداد و

 .یر األحواز ، وليكن شعارنا ال صوت فوق صوت تحروسيستغلها العدو في مخططاته التخریبية 
 

  المناضلیا شعب األحواز
 ایتها الجماهير االحوازیة الثائرة

 یا احرار االحواز وشرفاءه
 

 یتفاوض اي فصيلارفضوا اي فصيل احوازي ینفرد بالقرار الوطني االحوازي وحاربوا 
بدون ان یكون هناك اجماع احوازي ضمن مؤتمر االیرانية مع الحكومة االیرانية او المعارضة 

والمستقلين واالحرار  -بدون استثناء  -االحوازیة الثورة طني موسع یضم جميع فصائل و
وعلى ارضية تقدیم الطرف الفارسي االعتراف ووجهاء المجتمع االحوازي وشخصياته البارزة 

قرار الرسمي الخطي بالقومية العربية االحوازیة وبحقوقها الشرعية حتى یمكننا ان نخرج ب
یتحمله الجميع بكل مسؤولية تاریخية تجاه األحواز الشعب وسم بالوطنية جماعي یتاحوازي 

الى عبرها الفرس سعى الفارسية التي یوالقضية والثورة والشهداء ، وذلك بهدف اغالق الطرق 
 .وضيق االفق تشتيتنا وتفریقنا متناحرین منقسمين على بعضنا تنهشنا الفرقة 
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 ایها االحوازیون
 ز وشبابها الطليعيیا مثقفي االحوا

 
للوحدة الوطنية ورص الصفوف وتنسيق المواقف ، نناشدآم ونشد على ایادیكم وندعوآم 

اعالمية وسياسية وتاریخية في نشر دعم شبكة األحواز لالنترنت لما تبذله من مجهودات و
یعبر  الحر الذي ي هذا الصوت األحوازعوآم للوقوف الى جانبها ومساندةالقضية االحوازیة ، ند

ومطالبه ویشرح حقيقة نضال االحواز ، وعليكم ان ومعاناته عن الشعب االحوازي وأمانة بصدق 
تتكاتفوا مع شبكة االحواز لالنترنت وجمع طاقاتكم المتفرقة في دائرة الشبكة االحوازیة لتتظافر 

 لتشرق شمس الحقيقة بشكل اوسع واقوى وتعم المصلحة الوطنية وتتوسع الدائرةوالجهود 
 .بأبعادها السياسية والتاریخية االحوازیة االعالمية للقضية

 
وان الشعوب الحية هي التي تحرر اوطانها من المستعمر بوحدتها الوطنية النها سر قوة الشعب 

وليس منا من ینكر احوازیتنا اسما وهویة وشخصية وتاریخا . في مقاومة االحتالل االجنبي 
 .   اعداؤك یا وطني هم اؤلئك واالهـواز ، وحضارة ، وليس منا من یروج اسم 

 
 یا امتنا العربية المجيدة 

 
برلمان ( الوحيد للشعب االحوازي ونحن المجلس الوطني األحوازي الممثل الشرعي 

وبأسم الشعب األحوازي وباسم فصائل الثورة )   مجلس الشعب االحوازي –االحواز في المنفى 
 الشقيق في فلسطين المحتلة ونقف الى جانب سيادة األخ نعلن تضامننا مع شعبنااالحوازیة 

الرئيس المناضل یاسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين والسلطة الفلسطينية وقائدا عاما للثورة 
الفلسطينية ، ونحيي جهاد الشعب الفلسطيني الساعي الى نيل حریته واستقالله واقامة دولته 

 ونشجب بشدة سياسة البطش واالرهاب .دس الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدینة الق
االجراميتين التي تمارسها اسرائيل بحق شعبنا واهلنا في فلسطين المحتلة ونضم صوتنا الى 
االصوات المنادیة بضرورة االنسحاب االسرائيلي من اراضي السلطة قبل الشروع بأستكمال 

 .قيمة ـمفاوضات ما تسمى بمفاوضات السالم الع
 
 

 ألحوازي والفلسطيني عاش الشعب ا
 المجد والخلود لشهدائنا االبرار في االحواز وفلسطين واالمة العربية

 
 
 

 وانها لثورة حتى النصر والتحریر
 

 االمانة العامة 
 للمجلس الوطني األحوازي

 
 في 
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