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ذكرى  97عاما
على االحتالل االيراني العنصري لألحواز
صادر عن حركة التحرير الوطني األحوازي
ايها الشعب العربي األحوازي العظيم الثائر
يا شبابنا الثائر في األحواز المحتلة
يا ابناء امتنا العربية المجيدة
ايها األحرار ..
يا اصحاب القلم الحر و الرأي المستنير
ها هي الذكرى  97عاما المريرة تحل على قرة العين ال شعب العربي األحوازي الثائر في ظل نمو
الخطر االيراني واتساع رقعة نفوذه التوسعي الطامع بثروا ت دول خليجنا العربي وخصيب تراب
الوطن العربي العزيز  . .هذا التوسع االيراني لم يقف عند حدود األحواز المغتصبة بل اتخذ من
األحواز ترابا وثروة واقتصادا ومياه وسماء مسخرات لالطماع االيرانية التوسعية عدوانا
واستعمارا تارة بأسم االسالم وتارة بالتباكي على القضية الفلسطينية العادلة التي تتخذها
السياسات االيرانية لدغدغة المشاعر العربية واالسالمية وتوظيفها لمشروعها التوسعي
والطماعها وبسط هيمنتها على العرب عامة لتتربع ايران علي الوطن العربي وتلحقه بسلطانها
و تسوم الشعب العربي سوء العذاب وتجرعهم الضيم والحيف والحرمان والظلم بجميع صوره
ومظاهره وهي ماثلة جليا بصورها البشعة في األحواز المحتلة نسأل هللا عزوجل من صميم قلوبنا
ان تخيب هذه النوايا االيرانية المريضة .
بالرغم من هذه السنيين المريرة التي تعصف بالشعب األحوازي اال ان هذا الشعب العربي االصيل
بقى محافظا على عروبته وتاريخه وهويته بل فاجأ االحتالل االيراني بنهضته بكامل قواه العربية
والوطنية بالرغم من انه اعزل فذهبت كل مخططات ايران في عهدي الشاهنشاهي والخميني
المقبورين ادراج الرياح وعانق الشعب األحوازي سماء عروبته بثوراته وانتفاضاته وارهاصاته
المختلفة حتى بلغ نمو الوعي الوطني افاقه .
الشأن العـربي:
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على ضوء تمدد الوجود االيراني المستمر تجاه الوطن العربي ال سيما في شرقه العربي المنطلق
من األحواز نحو العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن ناهيك عن تطلعات ايران االستعمارية
في البحرين و مصر و السودان والمغرب العربي والقرن االفريقي العربي  ..كل هذا الخطر االيراني
الذي تتصاعد درجات نفوذه يوم بعد يوم يحتم على العرب عامة وبالخصوص دول الخليج العربي
ومصر بتشكيل مشروع قومي جدي حقيقي يقف متصديا لهذا التمدد االيراني المتصاعد.
ان اي مشروع عربي للتصدي للنفوذ االيراني وخطره ان لم يأخذ بعين االعتبار بشكل جاد القضية
األحوازية و تحرير شعبها ستبقى ايران تشكل مصدرا كبيرا للخطر على العرب لما يشكل األحواز
بموارده االقتصادية المختلفة والضخمة المورد االساسي في عجلة الخطر االيراني المتنامي .
الشأن األحوازي:
شهدت الساحة األحوازية في الخارج ومازالت حالة من الركود السياسي وذلك يعود الى الفوضى
التي قادته بعض القيادات االحوازية التي لم تعمل بنفس المسؤولية بل اتجهت الى اعمال ال تمت
باي صلة بالعمل الوطني وغلفوها بغالف وطني زائف تمريرا لرغباتهم مما ادى الى زعزعة الثقة
المتبادلة بين القيادات األحوازية وبطبيعة الحال هذا المسعى نتائجه صبت في صالح العدو االيراني
وتتحمل تلك القيادات مسؤ ليته التي ضربت بعرض الحائط العمل األحوازي المشترك الفتي الذي
لم يكن هو ايضا بمستوى قوي فأنفرط العقد وانزلقت الساحة في فوضى ان بقت سيكون لها نتائج
وخيمة على مستقبل العمل الوطني األحوازي وعالقاته المتبادلة بين التنظيمات األحوازية من
جهة و توازنه من جهة اخرى مع العدو االيراني .
ان التفرد لبعض القيادات األحوازية بأعمال مختلفة مستثنية االخرى حتما يقوض آليات و سبل
العمل التنسيقي او الوحدو ي  ،ومن هنا نطالب تلك القيادات بمراجعة حساباتها وسياساتها الخاطئة
وتعود الى الجمع األحوازي والمصلحة االحوازية حتى تسير القضية األحوازية بعيدا عن تجاذبات
خارجية والتي لطالما حذرنا مرارا وتكرار من خطورتها على القضية االحوازية محليا وعربيا
ودوليا فحصل ماكنا نحذر منه ولكن العبث لبعض هذه القيادات بالشأن األحوازي والمحاولة
باالستحواذ عليه وخلق تبريرات الهدافهم غير المشروعة كان اعتقادا خاطىء فال يمكن الي فصيل
استيعاب القضية األحوازية منفردا ؛ فكانت النتيجة الفشل الذريع.
وعليه فمن توهم واردك الحقيقة اآلن عليه باالصالح ؛ ولكن االستمرار بالخطأ والتكابر امران
يدعوان الى القلق ليس على هذه القيادات و مستقبلها السياسي بل على القضية االحوازية لما لها
من انعكاسات سلبية كبيرة تلقي بضاللها على المرحلة الراهنة والمراحل القادمة ناهيك عن ضياع
الوقت والطاقات والجهود والفرص المتاحة .

Al-Ahwaz.com

P: 2 / 4

بسم هللا الرمحن الرحيم
][NLMA
National Liberation
Movement of Ahwaz
هاتف
فاكس

Tel: 1 613 927 5161

info@al-ahwaz.net
arabic@al-ahwaz.com
english@al-ahwaz.com

Fax: 1 801 751 1342

التاريخ 2022 / 4 / 20 :

http://www.al-ahwaz.com
http://www.al-ahwaz.net
http://www.ahwaz.tv

الرقم  / 2004202201 :مركزي

من هنا وعلى ضوء الحالة الراهنة على الجميع القيام بالمراجعات الحقيقية والصادقة وتشخيص
الحاالت المضرة واالنفتاح على االخر لنعبر بقضيتنا الى بر االمان لتعود القضية األحوازية
متصدرة شرط نبذ االجندات الخارجية وال عمل بشكل مشترك لصالح اجندة احوازية وطنية ضمن
تعاون رسمي مع الدول الداعمة للقضية األحوازية في حال وجودها بمواقف حقيقية ورسمية تجاه
القضية األحوازية العادلة .
الشأن الدولي :
ان المباحثات النووية  1+5في فينا حول االتفاق النووي االيراني والذي اطرافه ايران وفرنسا
وبريطانيا وروسيا والمانيا والصين وتشارك الواليات المتحدة االمريكية بشكل غير مباشر فيها ،
والتي تشير المؤشرات عن نية ادارة الرئيس جو بادين رفع الحرس الثوري االيراني من قائمة
االرهاب كمنظمة ارهابية وهذا االمر سوف يمنح الشرعية العمال الحرس الثوري في منطقة
الشرق االوسط واستهداف مصالح دولية و ال يستثنى من تهديد مسؤولين امريكيين على خلفية
الثأر لقاسم سليماني قائد فيلق القدس االسبق الذي لقى حتفه في عهد ادراة الرئيس االمريكي
السابق دونالد ترامب.
كما نطالب الدول الكبرى والمجتمع الدولي بالوقوف ضد امتالك ايران للترسانة النووية ؛ ومنعها
من بناء مفاعالت نووية او قواعد نووية ايرانية على اراضينا المحتلة من قبل ايران لما لها من
اثار خطيرة على حياة المواطن األحوازي ومستقبله ؛ ناهيك عن خطورة امتالك ايران الى السالح
النووي فهذا يعد تهديدا ليس لألحواز فحسب بل ايضا على الشعوب غير الفارسية المحتلة في
قمعها وخاصة ال دول العربية في الخليج العربي وعموم منطقة الشرق االوسط وبالتالي العالم .
يا قرة العـين يا شعـبنا األحوازي األصيل
ان المبادرة النضالية بكامل اشكالها ومظاهرها ورسومها بيدكم وانتم اهلها فكلما تصدرتم المشهد
في االرض المحتلة األحواز في مواجهة سلطات االحتالل االيراني العنصري كلما تقدمت القضية
األحوازية وشقت طريقها نحو اآلمال والتطلعات التي تصبون اليها بما فيها نيل حقوقكم الوطنية
المصادرة والسليبة فضال على انها ستدفع ابناءكم في الخارج بأن يعملون وفق تطلعاتكم بدال من
العبث الذي تشهده ساحتنا االحوازية في الوقت الراهن .
ال يسعنا في هذه الذكرى المريرة اال ان نحيي عوائل الشهداء واالسرى سائلين هللا عزوجل ان
يمن على ذويهم بجميل الصبر وان يتقبل منا الشهداء قرابين لوجه الكريم في احقاق حقه في
األحواز ونصرة عباده في هذه االرض المغتصبة من اهلها االحوازيين الشرعيين المظلومين
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والمحرومين من ابسط حقوقهم في الحياة الكريمة والكرامة واالنسانية  ،كما اننا نعاهد اسر
الشهداء والمعتقلين والشعب العربي األحوازي بالمضي على العهد الذي عهدتمونا عليه .
حفظ هللا األحواز و شعبها والعرب من شر ايران
المجد والخلود لشهداء األحواز واالمة العربية
ال لالحتالل االيراني لألحواز  ..نعم الستقالل األحواز

قيادة حركة التحرير الوطني األحوازي
صدر في 2022/4/20
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