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   الختاميبيان ال
  عن الدورة الطارئةصادر ال
  األحوازي مجلس الوطنيلل
  ) في المنفى ياألحوازالوطني برلمان ال( 

  
  
  

  ایها الشعب العربي األحوازي المجاهد
  ایها المناضلون األحوازیون في شتى بقاع العالم

  دتين یوليو المجي25 نيسان و15یا ابطال انتفاضتي 
   المجيدةیا ابناء امتنا العربية

  یا احرار العالم
  

صاالت   د ات ارىء وبع اع ط ي اجتم شاورات ف وازي  وم وطني األح ا اعضاء المجلس ال ة اجراه رة مكثف الل الفت خ
ام من                        الماضية   دة ثالث ای شقيقة ولم دول ال ه في احدى ال ، عقد المجلس الوطني األحوازي مؤخرا جلسة سریة ل

ضي ، لدراسة االوضاع التي یشهدها وطننا الحبيب األحواز في ظل اجراءات قمعية سافرة اتسمت        شهر یوليو الما  
  .بالظلم والقهر تمارسها سلطات االحتالل الفارسي على شعبنا االعزل في األحواز المحتلة 

  -:فقد قرر اعضاء المجلس الوطني األحوازي التالي 
تي   .1 شهداء انتفاض ا ل سان و15تكریم و25 ني ام   یولي ن ع ة   2005 م ورة األحوازی هداء الث ع ش  ولجمي

ى     – برلمان األحواز في المنفى        –المجيدة ، قررنا نحن اعضاء المجلس الوطني األحوازي          اع عل  باالجم

 عزوجل في نضالنا المشروع ضد االستعمار الفارسي وهي              اهللاتيمنا بأسم   ) اهللا أآبر (اضافة عبارة   

شرك واالستعمار    رایة من رایات الجهاد العربي االسال    اد وال ات رسول      مي ضد االلح ة من ری ، وهي رای
لم   ه وس ى آل ه وعل د اهللا صلى اهللا علي ن عب د ب ذا . اهللا محم ى ه و  ف وعل ى النح واز عل م األح صبح عل ي

 :التالي 
ربي ـمواصفات العلم الع  ن مثلث وثالث مستطيالت متوافقا ل     وازي م ـیتكون العلم األح    .أ 

 .شكال ومقاسا 
اللون  .ب  ث ب شعاعات آاله ألا مثل ة ال ة ثماني الل ونجم ضن اله ر یحت اللون محم ا ب

 .بيض ألا
 . في العلم خضر وهو اعلى المستطياتألثم مستطيل باللون ا  .ج 

 .خضر ألباللون ا ) اهللا أآبر( بيض تتوسطة عبارة ألثم مستطيل باللون ا  .د 

 .سود ألثم آخر المستطيالت وهو باللون ا  .ه 
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د         .2 سياسية مع ال شعبنا األحوازي                   تفعيل االتصاالت ال ة ل ة دولي وفير حمای شقيقة من اجل ت رى وال ول الكب
 .االعزل 

وطني األحوازي المسمى  .3 ر ال ة التحری ان حرآ ضمنها بي ي ت ادة بمقترحات الت ل ( االش ان االرض مقاب بي
زي في دعم نضال الشعب العربي األحوا      )  19/4/2005 مرآزي والمؤرخ    1 /2005419 رقم   - النفط  

 .واز ـ األحفيحتالل االیراني غير الشرعي لألفي استقالله الوطني وانهاء الوجود 
التأآيد على رئاسة األخ المناضل خزعل الهاشمي رئيسا للمجلس الوطني األحوازي لفترة رئاسية اخرى                 .4

 .حتى انعقاد دورة جدیدة 
ي   .5 ة ف سياسية الحق ة ال ه بالتعددی وازي ایمان وطني األح د المجلس ال ریطة ان یؤآ ة ، ش ورة االحوازی  الث

ة لمصالح                     ة وملبي ورة االحوازی ادىء الث ة ومب تكون التعددیة السياسية في نطاق خدمة القضية االحوازی
اظ بحق                      ة مع االحتف شعب العربي االحوازي التاریخي االحواز العليا وتعمل على تحقيق وانجاز حقوق ال

ى ان    واستقاللها   وطني المشروع في تحریر االحواز      االجيال االحوازیة القادمة في مواصلة نضالهاال      ، عل
سخر القضية من                     تكون القضية االحوازیة فوق االیدولوجية الحزبية او السياسية ، وال اعتراف بتنظيم ی
اجل تحقيق مكاسب ایدولوجية على حساب قضية الشعب االحوازي ، وال تعددیة سياسية تصب سياستها    

 .فارسي في االحواز في مصلحة تكریس االحتالل ال
يج                   .6 ة الخل اء منطق ران وبق ووي من ای سالح الن زع ال العربي  یؤید المجلس الوطني األحوازي بضرورة ن

 . من اي اسلحة دمار شامل والشرق االوسط منطقة خالية
  ) . الخليج الفارسي ( التأآيد على عروبة الخليج العربي ورفض تسمية الخليج العربي بـ  .7

   االحوازي ایها الشعب العربي
وازي  ان وطني االح س ال وازي  (  المجل وطني األح ان ال ى  البرلم ي المنف ورتكم   ) ف ول ث اف ح ى االلتف دعوآم ال ی

، وآونوا على یقظة من   وتاریخكم  وقضيتكم ، واحبطوا اي محاوالت فارسية مشبوهة تستهدف مصيرآم وقضيتكم           
ى     رآم وتصدوا ال دو الفارسي    ل نمروجي الام ا       ) سة المفل (مشاریع الع ة تخلقه ر وطني انوا او منظمات غي رادا آ اف

ا المخابرات االیرانية بهدف تضليلكم وتمریر مخططات      ا      ه ون ام ا االحوازی أنكم ایه ا ، ف  تحدیات  م االستعماریة عبره
  .واليقظة خطيرها تستوجب منكم التحدي والمقاومة 

  مجيدة والمتنا العربية اليوالنصر لشعبنا العربي األحواز ..اهللا أآبر و
   واالستقاللوانها ثورة حتى النصر والتحریر

  الدورة االستثنائية الطارئة للمجلس الوطني األحوازي
  االمانة العامة

  
  
  2005 يوليو 29    -  المجلس الوطني األحوازي


