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 هام صادر من

 األحوازي المجلس الوطني
 )برلمان األحواز في المنفى ( 

 

  

 ایها الشعب األحوازي العربي الصامد
 یا ابناء امتنا العربية المجيدة

 ایتها الطليعة العربية 
 ایها القوميون العرب

  العربایها المثقفون والكتاب والمؤرخون والصحفيون
 ایتها القوى السياسية الوطنية والقومية األحوازیة والعربية 

 یا اصحاب القلم العربي الحر
 یا احرار العالم 

 ایها االشقاء واالصدقاء 

انطالقا من حرصنا الشدید على المصلحة الوطنية العليا لألحواز ووحدتها التاریخية والسياسية ومكتساباتها 
 :والفصائل االحوازیة التالية القومي مع االمة العربية ، یدعو المجلس الوطني األحوازي الوطنية وترابطها بالبعد 

 القوات الشعبية / حرآة المجاهدین العرب  •
 حرآة التحریر الوطني األحوازي  •
 القوات الشعبية/ منظمة الجماهيرالثوریة في األحواز  •
 ))األحواز منظمة طلبة وشباب (( األتحاد العام لطلبة وشباب األحواز  •
 تنظيمات احوازیة اخرى  •
  المستقلين  •

یدعو المجلس الوطني األحوازي جميع افراد الشعب العربي األحوازي في االرض المحتلة وخارجها التمسك بأسم 
األحواز بأعتباره هو االسم الرسمي لألحواز وهو االسم العربي الحقيقي واالصيل والمعبر تاریخيا للقطر األحوازي 

التصدي لكل االسماء التي فرضها االحتالل الفارسي بعد احتالله لألحواز ، وهي اسماء تتنافى وهویة والعمل و
 :االرض والشعب والشخصية االعتباریة للقطر والثورة ، وهي آما یلي : األحواز 

 خوزستان  .1

 األهـواز .2

 أهـواز .3

ن اعترافا فارسيا ضمنيا بأن ولكن نتمسك بهذا االسم من جانب وثائقي بأعتباره تسمية تتضم( عربستان  .4
) االحواز عربية آما توجد وثائق ومستندات غربية وفارسية وعثمانية تخص االحواز بأسم عربستان 

 . عن اسم االحواز  وليس اعتبار اسم عربستان بدیال
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رفض االسماء الفارسية التي استبدلها العدو الفارسي للمدن والقرى واعتماد االسماء العربية لمدن  .5
 التاریخ السياسي لالحواز على  رى األحواز المنشورة في الكتب التاریخية المعتمدة والمنشورة فيوق

    .com.ahwaz-al.www  )الموقع الرسمي لألحواز ( شبكة األحواز لالنترنت : موقعنا الرسمي 

 ایها االحوازیون 
 ایها االشقاء واالصدقاء 

 ، وتطبيق سياسته 1925ان تلك التسميات السابقة الذآر فرضها األحتالل الفارسي عند غزوه االحواز عام 
الشهيرة سياسة تفریس الهویة العربية لالحواز اسما وتاریخا وحضارة بهدف طمس حقيقة هذه االرض العربية 

 عبر تفریسها وهدم اآلثار والمواقع التاریخية واعطاءها طابعا فارسيا بعد الغاء آل المعالم والمظاهر العربية عنها
والحضاریة ومحاوالته المتكررة ببث االدعاءات الباطلة والمزیفة من خالل وسائله التي تعتبر سطوا على التاریخ 
والتراث االنساني بنشره معلومات ملفقة ومغالطات تاریخية بغية االستيالء على هویة األحواز وصبغها بالفارسية 

 .جهود منظم تشرف عليه مؤسسات الدولة االیرانية وفي طليعتها وزارة المخابرات االیرانية بقوة م

لذا نهيب بكل الخيرین من ابناء االحواز االوفياء لعروبتهم وتاریخهم وارضهم وبالشرفاء االحرار من ابناء امتنا 
ووجود وحضارة وآيان سياسي   العربية المجيدة ان یتصدوا لتلك الممارسات التي تستهدف األحواز آشعب

 .واجتماعي ، وعلى الجماهير األحوازیة المناضلة واجب الدفاع والمقاومة 

 یا ابناء األحواز 
 یا ابناء جلدتنا من المحيط الى الخليج العربي

 یا احرار العالم وشرفاءه

 النظام الشاهنشاهي بل هي في ظل هذه الهجمة الفارسية القدیمة المتجددة في ظل حكم العمائم التي ال تختلف عن
وریثته في هضم حقوق شعب األحواز ، عقد اجتماعا طارئا لالمانة العامة للمجلس الوطني األحوازي وبحضور 
ممثلي الفصائل األحوازیة المذآورة ، خصص هذا االجتماع االستثنائي حول اسم األحواز والتصدي لسياسات 

 :العدو الفارسي ، وقد تقرر االتي 

:  ، والتي تكتب وتلفظ )ز ) ( ا ) ( و ) ( ح ) ( أل ) ( ا ( :  والتي احرفها تتكون من زاألحـوا .1

 ، هي التسمية العربية التاریخية والرسمية استنادا على التاریخ و بقوة قانونية قرار المجلس األحـواز

األحوازي مؤآدین الوطني األحوازي الذي یعتبر أعلى سلطة قيادیة تشریعية رسمية تمثل الشعب العربي 
 اسما لألحـواز الذي یقدر عدد سكانه بثمانية  التزامنا التاریخي بهذا االسم ونكرر مقرین أعتماده رسميا

شماال الى بندر عباس ) اندمشك ( مالیين عربي أحوازي یقطن الوطن األحوازي الممتد من الصالحية 
ل زاجروس الفاصل الطبيعي الذي جنوبا ومن الشرق جبا) مضيق هرمز ( حتى مضيق باب السالم 

ومن الغرب تحده جمهوریة العراق والخليج العربي ) فارس ( یفصل ارض األحواز عن ارض ایران 
 .ومن الجنوب ایضا حوض الخليج العربي 

بناء على ما تقدم ان تسمية األحواز هي التسمية العربية للقطر وان تسمية عيالم هي التسمية التاریخية  .2
 .حواز ، وان تسمية عيالم هي ارامية ، واالرامية هي أم اللغة العربية الحضاریة لأل
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ان تاریخ األحواز یمتد عمقه الى حضارته المتمثلة بالحضارة العيالمية وعيالم التي یرجع تاریخها الى  .3
أآثر من خمسة اآلف سنة قبل الميالد حضارة تكاملت مع حضارة السومریين والبابليين واالشوریين 

 . االسالمية -ادیين والكلدانيين فالحضارة العربية واالآ

ان شعب األحواز هو من أعرق أرومات المشرق العربي نسبا ووالءا هضم جميع الهجرات وبقایا   .4
الغزوات والف منها نوعية شعبية هي جزء من شعب المشرق العربي وصنع منها حضارته عبر أجداده 

وقيين والعرب ، حضارة تكاملت مع حضارة الكلدانيين العيالميين والسومریين والكيشيين والسل
واآلشوریين والبابليين وانشأ لها عواصم بدءا من السوس وعيالم وانتهاء بالفالحية واألحواز ، آما 

 .امتدت هذه الحضارة قدیما حتى وصلت الى جرعاء عاصمة الضفة اليمنى للخليج العربي 

 وفق نظرته للحياة في التوحيد العيالمي فاالآادي فالبابلي ان شعب األحواز مارس السيادة وحققها فعال .5
 االسالمي وانتظم في الوحدة الطبيعية عبر التوحيد األآادي -فاآلشوري فالكلداني فالسلوقي فالعربي 

الشامل عيالم وبابل والشام وأنه ما تنازل عن هذه السيادة اال منضویا تحت لواء العروبة واالسالم معتزا 
وایمانه ووالئه طالما آان مرآز الخالفة قویا في بغداد وآان قادرا حكما على آبح جماح بتبعيته 

الكسرویة الفارسية والقيصریة الغربية والرومية الشمالية وآان متكامال حكما مع الجزیرة العربية 
   .وشامال الوادي الرحيب والمغرب العریب 

اللتفاف حول العلم الوطني األحوازي وااللتزام به یدعو المجلس الوطني األحوازي الشعب األحوازي ل .6
بأعتباره الرمز الوطني الذي یجمع الشعب واالرض ویحفظ الجبهة الداخلية لالحواز ویصونها ویعمق 
تماسكها ، لذا یؤآد المجتمعون تأیيدهم لقرار المؤتمر التأسيسي للمجلس الوطني األحوازي المتضمنه 

قد أقر شكل العلم الرسمي لألحواز مطابقا للعـلم :  والذي جاء فيه 1983 حزیران 1ميثاقه القومي في 
ث مستطيالت أفقية هي من  مقاسا وشكال محتویا عـلى ثال العـربي وعـلم الثورة العـربية الكبرى

األخضر ، فاألبيض ، فاألسود مبتدئة من جانبها األیسر بمثلث باللون األحمر یحتوي علـى    :األعـلى
هالل ونجمة ثمانية الشكل بيضاء اللون ترمز لعـدد ثورات شعـب األحواز تتوسط المثلث یحتضنها الهالل 

 .ابيض اللون داللة على اعتناق الشعب االحوازي العربي االسالم دینا وعقيدة 

لمة االقليم تعني في مضمونها القانوني والسياسي التبعية وااللحاق ، فقد قرر المجلس الوطني بما ان آ .7
 ویؤآد ان آلمة االقليم تلحق الضرر بالسيادة  األحوازي التأآيد على ان األحواز قطرا وليس اقليما تابعا ،

    . ز على ارضها وشعبها الوطنية األحوازیة وبقضيتها العادلة في المستقبل وتنتقص من سيادة األحوا

ان األحواز جزء طبيعي من المشرق العربي وموحد معه في الحياة والمصلحة والمصير ومنفصم طبيعيا  .8
وتاریخيا وحياتيا ومصلحة ومصيرا عن فارس وبالتالي هو جزء من امة العرب والوطن العربي بل هو 

رع الخليج العربي وشهادة على مشرق المشرق العربي وحصنه المنيع ضد الغزوات الفارسية ود
عروبته وینغلب خطرا على عرب المشرق العربي وحوضه الخليج العربي وبالتالي الوطن العربي اذا 
استعمر ، وعليه ان تحریر االحواز هو صمام االمان لهذه المنطقة وانهاءا للصراع العربي الفارسي 

 .ة والفارسية جغرافيا وفتح آفاق التعاون المشرف بين االمتين العربي
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ان شعب األحواز خلق حرا ووجد حرا وأهل ليكون سيدا على األحواز وجزءا من محيطه الطبيعي وله  .9
آامل الحق بالمطالبة بالموعظة الحسنة من قيادة جمهوریة ایران االنسحاب من القطر بالسلم آما له 

ءها على القطر واستغاللها آامل الحق بتوسل جميع االساليب الحضاریة لمطالبة فارس انهاء استيال
الفارسي لالحواز فان استجاب الحكم الفارسي لهذه الوسائل الحضاریة برهن عن سالمة مبادئه واستحق 
من االحواز قطرا وشعبا وقيادة التعاون معه دون مساس بحقوق القطر وفي آل ما ینهض بالجار المسلم 

 التوحيد االیماني ضد الطائفية وضد الشرك ومناصرته لالنضمام للدوحة العربية ومساندته في مهام
 .وضد االلحاد 

ان شعب األحواز یأمل من قيادة جمهوریة ایران االسالمية أن تستجيب للحق والعدالة والصراط واال  .10
فانها ستضطر الشعب األحوازي ألن یتوسل آل ما هو مشروع نضاليا بموجب القانون الدولي وعلى 

للشعوب الواقعة تحت االستعمار بهدف انهاء االحتالل الفارسي من ارضية مبدأ حق تقریر المصير 
األحواز واسترجاع سيادته وحقوقه ومنها التعبئة الشعبية واالستنصار باالشقاء واالصدقاء واألحرار 
لمساندته مادیا ومعنویا قوميا وعالميا واقليميا ودوليا لتمكينه من الجهاد واالستشهاد حتى استرجاع 

 .لثروات لشعب األحواز المعدم والمجهل والمعذب والمشرد السيادة وا

ان شعب األحواز یأمل من قيادة جمهوریة ایران االسالمية التخلص من التفرقة العنصریة والعنجهية  .11
اآلریة والكف عن التعرض للمشرق العربي والمفاخرة بالفارسية على العربية والعودة الى تعاليم الدین 

امة تجربة اسالمية رائدة منزهة عن الطائفية موحدة للشيع االسالمية ومستلهمة االسالمي الحنيف واق
المذاهب االسالمية الخمسة في التشریع ومنطلقة رسالة محبة وتعاون مع الدول العربية مقررة أن 
العروبة هي حصن الدعوة ومنارتها ومستوجبة على فارس نصرة الحصن والمنارة في التخلص من 

 .االستعمار 

ل ما تقدم یعتبر أسم األحواز وتاریخ األحواز وسيادة األحواز عبر التاریخ وعلم األحواز ثوابت وطنية آ .12
عليا ال یجوز المساس بها او التعرض لها او الطعن بها بأعتبارها المقومات االساسية لالحواز االرض 

 تلك الثوابت األحوازیة والشعب والقضية والثورة ، وآل من یسعى عبر اي وسيلة یهدف منها النيل من
 . عندئذ یكون عمله یصب في خانة او صالح األحتالل الفارسي ضد األحواز 

نناشد جميع االحوازیين في الداخل والخارج على اختالفات توجهاتهم السياسية والفكریة منظمات  .13
 وعدم المساس بها تحت سياسية او نقابات ثقافية او افراد بااللتزام بتلك الثوابت العليا للقضية األحوازیة

 خطوط حمراء ال یجوز القفز عليها اوتخطيها النها  اي مبرر او حجة او غطاء او ادعاء وهي بالتالي
قضية ارض وشعب عليها مطالب متعلقة بمصيرهما ، وتشكل هذه القضية في مجملها الكيان والمصير 

 سياسية آانت او غيرها او  ة أحوازیةالسياسي لألحواز ، وبالتالي ال یحق الي انسان احوازي او منظم
 بدون ارادة شعـب األحواز  اي دولة عربية او اجنبية ال یحق لها بالتصرف بمصير القضية األحوازیة

 . صاحب السيادة الحقيقية والفعلية على ارضه وبأشراف االمم المتحدة وجامعة الدول العربية  العربي
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 واحزاب وقوى وطنية وقومية وآتاب ومؤرخين ومثقفين نطالب جميع االشقاء العرب دوال ومنظمات .14
ورجال اعالم في الدفاع عن الحق العربي في االحواز والقضية االحوازیة العادلة والعمل على صيانة 
وحمایة تاریخ األحواز من اي تالعب او تحریف یستهدف التشویة وقلب الحقائق وتزویرها مما یضعف 

اقفهم المطالبة بحل القضية االحوازیة على اسس عادلة وشاملة تنهي الشعب االحوازي ومناضليه في مو
الصراع العربي الفارسي وجوهره القضية االحوازیة و تصفية االحتالل الفارسي من ارض األحواز 
وعودتها لالمة العربية عضوا فاعال وطاقة قومية تناصر القضایا القومية العليا وفي طليعتها القضية 

 .والمسلمين قضية فلسطين المرآزیة للعرب 

ایها االحوازیون عليكم ان تتصدوا لتلك السياسات التفریسية التي تستهدف تاریخكم واسم وطنكم ، فلم یبقى لكم 
 تنازلتم عنهما لن تبقى لكم اي  اال تاریخكم واسم وطنكم رصيدا تتناقلونه جياال بعد جيل حتى تحریر األحواز ، فأذا

 او حتى قانونية في المطالبة في استرجاع احوازآم وتحریره من رجس الغزاة الفرس قيمة تاریخية او سياسية
  .العنصریين 

 .وانكم اليوم تقفون امام التاریخ وقفة المسؤول وعليكم اما ان تكونوا من األحواز ابناء بررة او ال تكونوا لالبد 
التمسك بها والمقاومة لكل سياسات التفریس  واما  وانكم امام خيارین ال ثالث لهما اما الضياع ضياع الهویة

والتصدي لكل المخططات الفارسية التي تستهدف وجودآم وهویتكم وتاریخكم واحوازآم واعتبارها أسفين فارسي 
یراد منه بث الفرقة واالنقسام في صفوف المناضلين االحوازیين وبالتالي غرق سفينة األحواز في بحر االحتالل 

 .الفارسي 

 یستنصرون االشقاء واألصدقاء واألحرار مساعدة شعب وقطر األحواز والمجلس الوطني  ان المجتمعيينوختاما ف
األحوازي والثورة األحوازیة وتمكينه من احقاق هذا الحق ویعاهد الشعب األحوازي أشقاءه وأصدقاءه وأحرار 

 .العالم بأن الشعب األحوازي سيرد التحية بأحسن منها 

  واالسالم والعروبة  االمة العربية والحریة والتحریر لألحواز وشعبها والعزة هللاواهللا أآبر وعاشت 

 وانه لجهاد حتى النصر

 المجلس الوطني األحوازي

  2002 / 1 / 20: األحواز المحتلة 


