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  سياسيبيان 
  حول موقف حركة التحرير الوطين األحوازي 

  من االحداث يف الساحة األحوازية والعربية والدولية
  

  ريب األحوازيـاىل شعبنا الع
  ربـاىل االشقاء الع

  رـاىل دول العامل احل
  

تدارست حركة التحرير الوطين األحوازي مؤخرا االوضاع على الساحة األحوازية والعربية والدولية للعام املنصرم 
ا املنطقة    .على ضوء املستجدات اليت شهد

  

ورؤى واضحة تعمل مبوجبها ما تقدم فأن قيادة حركة التحرير الوطين األحوازي قد وضعت تقييما شامال  بناء على
  .صاحل شعبنا وما تتطلبه املرحلة القادمة احلركة وفق م

  

  :على الصعيد األحوازي : اوال 
  

تفاقات جاء مبا  تلتزم اان حركة التحرير الوطين األحوازي اميا منها بضرورة وحدة الصف والكلمة األحوازية فأ
االحوازية مبا يضمن استقاللية  بني الفصائل االحوازية يف االئتالف الوطين االحوازي وجلنة التنسيق والتشاور للقوى

  .م  1982عام التزاما مبيثاقها الوطين املعلن رمسيا ومتثيلها قرار حركة التحرير الوطين األحوازي 
  

ان متثيل حركة التحرير الوطين األحوازي كما عهده االخوة يف فصائل الثورة االحوازية كان اجيابيا يف جلنة التنسيق 
لغاية االمسى وابدت مرونة عالية من اجل وحدة الصف االحوازي للوصول ل؛  االحوازيةالوطنية والتشاور للقوى 

الئتالف الوطين األحوازي للظفعمن اجل خدمة شعبنا كما كانت مرنة يف حضورها ال هور امام دول العامل ال 
الوطين والفرق واضح بني ما جنتمع من اجله يف جلنة التنسيق والتشاور واالئتالف  واملنظمات الدولية مبظهر اقوى

  .األحوازي 
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وطنية  اىل مراحل متطورة يف جلنة التنسيق والتشاور لتكون مظلة للوصولدف حوازي ان حركة التحرير الوطين اال
ا من اجل  يف توحيد اخلطاب السياسي واالسرتاتيجي هلوقواها االحوازية الثورة  كل فصائلتضم  شاملة و  واسعة

  . واالستقالل يف هذه املرحلة وصوال اىل التحريرالعريب والدويل بدولة االحواز العربية احملتلة االعرتاف كسب 
  

دول جملس التعاون  عالمعلى املستوى االعالمي لوسائل ا شهدته حركة التحرير الوطين األحوازي من حراكما 
مل ان يرتقي اىل امجاخلليجي وتفهم بعض الربملانيني اخلليجيني  اع برملاين لالعرتاف الرمسي لقضيتنا العادلة والذي 

ذا املشروع والذي نعتربه اننا الشقيقة ؛ اذ الدول هذه من قبل  نشد على ايدي االخوة الربملانيني الذين تقدموا 
روابط ملا ميتلكه األحواز من الذي نتطلع اليه تطورا اجيابيا لصاحل قضيتنا وان كان مل يرتقي بعد اىل املستوى الرمسي 

رخيية مع اشقائ   .ها يف دول اخلليج العريب وثيقة 
  

توجب على االشقاء الوقوف سي اي خطر يهدد امن اخلليج ودوله لذا ئط الصد العريب ملواجهةان األحواز هو حا
عتبارها قضية امن عريب يبعد خطر التوسع االيراين ستعادة حقوقنا العربية  مع قضيتنا العادلة واملشروعة 

؛ كما تطالب حركة  م يف هذا الوقتجتاهلها االعالواليت  احملتلةالثالث املسلوبة يف االحواز واجلزر االماراتية 
دراج موضوع األحواز على جدول اعمال اجلامعة العربية وجيب ان تدعم م ن قبل دول التحرير الوطين األحوازي 

  .جملس التعاون اخلليجي 
  

سيسها عام   1982وتذكر حركة التحرير الوطين األحوازي االشقاء يف دول اخلليج العريب مبراسالت احلركة منذ 
ا  الحواز قضية عربية خليجية حمتلة من قبل ايران واالعرتاف  العرتاف  والقاضية مبطالبة هذه الدول الشقيقة 

العرتاف العريب طريق القضية ليجي واجلامعة العربية لتشقيف جملس التعاون اخل ها اىل احملافل الدولية وهي مسنودة 
  .الرمسي 

  

م عينها كما يراها شعبنا ان  ي بغيض يف بعض من اقتتال طائفاألحوازي حركة التحرير الوطين األحوازي وهي ترى 
وان حماوالت جر مسار القضية ؛ كافة صورها واشكاهلا ائفية بجتد لزاما عليها نبذ الطبكل اسف دولنا العربية 

يبعد عن جوهر قضيتنا وهي اهلوية العربية األحوازية ومواجهة األحوازية اىل منحى طائفي من شأن ذلك ان 
لتايل يدخل شعبنا يف مواجهات ذه العصا و العربية مع بعض بعيدا عن اخالقنا  االحتالل االيراين الذي يضرب 

،   االيرانية ألهدافالوتر امنا خيدم ا ى هذا؛ ومن يضرب عل ق اخلطرياملنزلهذا ر شعبنا اىل وحنذر من ج؛ األحوازية 
ت شعبنا العريب األحوازي مجيع م التحرير الوطين األحوازي ركةح تعتربكما  مسلمني ومسيحيني وصابئة من كو
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كلهم سواسية امام األحواز شعب واحد جتمعهم األحواز وحبها واملواطنة وال فرق الي مكون على االخر   ئينيامند
       .والوالء هلا 

  

  :على املستوى العريب : نيا 
  

الثالث واجلميع  تيةاواجلزر االمار األحواز  يقف عند حدودال هداف التوسع االيراين وكما هو واضح للجميع ان ا
لوي هوابن ومنذ فرتة حكم الشاه رضا البحرينمملكة يعلم مبا تبيته النوا االيرانية التوسعية جتاه اشقائنا يف   دمحم 

ا  المرباطورية لاحياءا يران  ما يسمى اىل بضمهاويطالب طال واليت مازال النظام االيراين احلايل يتمسك 
  .الفارسية 

   

االقتتال وسفك اىل الطائفية حىت وصل االمر رته اىل الفنت  يف شأن اليمن الشقيقان التدخل االيراين السافر 
يف البحر ب املندب مضيق للسيطرة على ايران التوسعية اهداف كلها تنصب يف خدمة الدماء العربية الطاهرة  

ب  ذا تكون ايران يف اخلليج العريب و )  هرمزمضيق ( السالم االمحر يف الوقت الذي هي تسيطر على مضيق 
ديد قناة السوس قد سيطرت على خط املال ؛ فيما خيص امدادات النفط والتجارة الدولية حة العربية والدولية و

ة تكون مجهورية مصر العربية العبا عة رادعربي عسكرية وهنا يستوجب االمر ان تتوحد اجلهود العربية بتشكيل قوة
  .لتصدي هلذا املشروع االيراين اساسيا مع اململكة العربية السعودية 

  

جمل حبق ابناء  النظام السوري املدعوم عسكر زر البشعة اليت يرتكبهاااما ما خيص سور الشقيقة فكل العامل يشهد 
الضافة اىل ماليني امله جرين الذين يبيتون يف العراء ويهددهم املوت واملصري اجملهول شعبنا العريب السوري الشقيق 

يت هذا يف سياق مصاحل ايران لتمزيق االمة العربية وت ذا الصدد تؤ وايضا  ا ، و حركة التحرير  يددمري اوطا
رسال  الشعب  الف جندي النقاذ 150الوطين االحوازي اخلطوة اليت تتبناها اململكة العربية السعودية الشقيقة 
   .العريب السوري من اتون احلرب اليت ختوضها ايران داخل االرض العربية السورية 

  

م يكون حمط انظار القادة العرب وان يتحملوا جيب ية االيرانية هذه هداف التوسعالان التخلص من ا مسؤوليا
حلفاظ على امن شعبهم ودوهلم    .الوطنية والتارخيية 
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ان حركة التحرير الوطين االحوازي ترى يف مجهورية مصر العربية الثقل القومي العريب وهي القلب النابض لالمة 
لصد كافة االطماع االيرانية واالجنبية ، وان احياء مشروع الدفاع العريب املشرتك بتشكل قوة عسكرية عربية 

قي الدول العرب االمثل للتخلص من اي اعتداء  سلوبية الشقيقة هو االلتعاون مع اململكة العربية السعودية و
  .اليت هي احلل االمثل الستقرار املنطقة ودوهلا او تدخل سافر ضد دولنا العربية وصوال اىل حترير االحواز 

   

  :على املستوى الدويل : لثا 
  

ت الشعب العريب االحوازي وحبجم اجملا زر اليت يرتكبها ان دول العامل وعلى رأسها الدول العظمى تدرك جيدا معا
االحتالل االيراين من خالل محالت االعدامات وملىء السجون االيرانية حبق مواطنيننا االحوازيني وحماولة ايران 

ر االحوازية من جماريها الطبيعة وحتويرها اىل املدن الفارسية ، كلها امور تغيري دميغرافية  االحواز وحرف جماري اال
ه العادلة  لوقوف اىل جانب الشعب االحوازي وقضا ول العامل ان د لكافةوآن اآلوان تستدعي اجملتمع الدويل 

  .عزل ألااألحوازي  ناالنقاذ شعبتقف حبزم ضد االجندة االيرانية 
  

لتنظيماتان اجملتمع الدويل الذي ي شعوب املنطقة بل ا واليت مل تسلم منه االرهابية عاين من االرهاب املتمثل 
تعدى هذه احلدود حىت اصبح يهدد الدول الغربية يف عقر دارها جند لزاما على حركة التحرير الوطين االحوازي ان 

وتعترب تبني وبصورة واضحة نبذها لالرهاب بكافة اشكاله ومظاهره وتقف حبزم ضد كل من يروج هلذه االفكار 
حلقوق املسلوبة احلركة االره جلرمية يف حني النضال واملطالب املشروعة دوليا مرتبط  ؛ كما ندعو اب مرتبط 

  .ا جيري يف ارضنا العربية االحوازية احملتلة املنظمات الدولية بتقصي احلقائق مب
  

الستمرار يف تعهدها لحركة التحرير الوطين األحوازي دد وجت طريق الذي تبنته منذ انطالقة احلركة عام الشعبنا 
  .م وصوال اىل االستقالل  1982

  

  توفيقلوهللا ويل ا
 نصر من هللا وفتح قريب

  قيادة حركة التحرير الوطين األحـوازي
  11/2/2016يف  صدر


