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  بيان سياسي 
  حول املؤسسات السيادية واملستقلة لألحواز

  عن حركة التحرير الوطين األحوازيادر ص
  

  

  شعب العريب األحوازي ايها ال
  اشقائنا يف فصائل وقوى الثورة األحوازية   

  ايها االشقاء العرب
  ايها االصدقاء

  
واملستقلة املؤسسات السيادية موضوع عقدت قيادة حركة التحرير الوطين األحوازي اجتماعا تدارست من خالله 

لثورة األحوازية  لفصائل  وعالقة تلك املؤسساتواالستقالل بعد التحرير ما و اثناء االحتالل االيراين املتعلقة 
خذ االحوازية  يف ظل املرحلتني ، ومت بيان الرؤ على ان كل املؤسسات ذات الطابع الشمويل جيب ان 

  .ي تنظيم سياساي اىل او تسخريها االستقاللية التامة بعيدا عن اي حماصصة او جتيري 
  

وما بعد  ؛الوطنية اثناء االحتالل  رة االحوازية مبجموع فصائلها وقواهالثو تعود اىل ابطبيعتها ان هذه املؤسسات 
  . االستقالل تتحول اىل دولة األحواز والشعب

   

  :االيراين اثناء االحتالل وتشمل هذه املؤسسات 
  

  . )اجليش(املؤسسة العسكرية : اوال
توغريها االحتادات النسائية والطالبية والشبابية : نيا   .مجاهريية من نقا

  

لتايل هي ليس ان هذه املؤسسات تعترب ل من فصائل يصحكرا على اي ف تمستقلة عن التنظيمات السياسية و
ا شأن املؤسسات املستقلة بعد التحرير  املفوضية العليا ال احلصر املثال سبيل ومنها على الثورة األحوازية ؛ شأ

ت و ا   .بنك االحواز املركزي واهلئية املستقلة لالعالم واالتصاالت وغريها ملستقلة لالنتخا
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شكلها الصحيح الفصائل دون استثناء لظهورها ب كافةقبل  وان دعمنا هلذه املؤسسات جيب ان يكون دعما من 
  .معينة سياسية متثيال لألحواز مبجمله ال لفئة وممارسة دورها االحتادي والنقايب 

    
ار العربية من جراء لى اساس ما حيصل اآلن يف بعض االقطلقد بنت حركة التحرير الوطين األحوازي تلك الرؤ ع

يف ظل دول  بتكوين مليشيات ختدم مصاحل واهداف االحزاب وال ختدم مصلحة الشعبة اخلاطئ هذه السياسات
   .ت على هذه الشعوب يف تلك االقطار الويال سببت؛ مما  ذات سيادة

  

هللا نسأل ان ؛ وكفا ما جيرى على الساحة العربية ؛ هذا ما ترفضه حركة التحرير الوطين األحوازي مجلة وتفصيال 
ال و الداخلي االقتتال هذه الويالت اليت جتر شعبنا اىل جينب الشعب العريب ودوله ويف طليعته شعبنا االحوازي من 

خذمجيع فصائل وعليه نطالب ، مربر له  اجلد رمحة بشعبنا الذي ينتظر من االمر على حممل  الثورة األحوازية ان 
  . منا اخلري ال الشر 

  

  . 1982مليثاق الوطين حلركة التحرير الوطين االحوازي الذي اقر يف عام مستوحى من اذا البيان ان ما جاء 
  

  النا وما نطيهااألحواز  و ..أكرب هللا 
  من هللا وفتح قريبنصر 

  
  واالستقالل حىت التحريرثورة 

 

  قيادة حركة التحرير الوطين األحـوازي
  29/2/2016يف  صدر


