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  حول بيان سياسي
  موقف حركة التحرير الوطين األحوازي

  من االزمة يف حركة النضال العريب لتحرير األحواز
  
  

﷽  
َُْمُرونَ  ‹ ْريِ َو نُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْ َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  َوْلَتُكن مِّ ْلَمْعُروِف َويـَنـْ ِ ‹    

  صدق هللا العلي العظيم 
 104/  آل عمران

  
  األحوازي  ناشعب قرة عيوننا  

   مجاهري املناضلة يف الداخل واخلارج
   رفاق القضية 

  األحوازايها األخوة يف حركة النضال العريب لتحرير 
  

ا ومن ابرزها ابعادها عن سياسات االحتواء  انطالقا من حرصنا على سالمة القضية األحوازية جبميع مكو
ت اخلارجية حىت يبقى االحواز  وصاحب قرار وطين مستقل يرفض كل  ةسيادذو  –القضية والثورة  - والوصا

  .االبتزاز السياسي واملايل وغريه التبعية و اشكال 
  

ا سوءمن ازمة   العريب لتحرير األحوازحركة النضال مؤخرا  شهدتهما  ا الداخلية  كانت من اسبا االدارة لشؤو
ا اخلاطىء يف التعامل مع القضا األحوازية  لقضية دون التشاور مع واسلو ختاذ القرارات املتعلقة  وانفرادها 

النعرات الطائفية بدون ادىن مسؤولية  اذكىالطائفي الذي عتماد اخلطاب  وافراطهااالخرى القيادات االحوازية 
بناء الوطن الواحد اىل الفرقة يف حني حنن حباجة  نفسهم  وىانز  الوحدة ؛ واىل مما دفع  وا  ن عخرية املناضلني و

حباجة هلذه التوجهات اليت ال تنفع األحواز بل ختدم  ت؛ يف حني ان ساحتنا ليس املستنقع االنزالق اىل هذا
املشروع االستعماري اليران يف بلد وتطيل من عمره ليبقى جامثا على صدر شعبنا االحوازي الثائر االعزل ملدة 

  .  اطول 
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ضال يف حركة الن للمساعي االصالحية املناصرةاما علينا ان نعلن فيه عن من هنا جاء هذا البيان الذي كان لز 
  . العريب لتحرير األحواز

  
وسالمتها  حركة التحرير الوطين األحوازي تؤكد على وحدة ومتاسك حركة النضال العريب لتحرير األحواز ان

مل من  ازالة مجيع العقبات يف مسار االصالحيني واحلفاظ على استقاللية قرارها احلركي والوطين ؛ كما اننا 
الستقاللية الوطنية التامة لتعود اىل الساحة األحوازية وهي تتم النضال العريب  حركة خذة بعني االعتبار مصاحل آتع 

الضافة  اء اي وصاية او احتواء او نفوذ خارجي اىل ذلك القضية والشعب والثورة  اقليمي او دويل العمل على ا
الرهاب الدويل عن اقد يسبب يف املستقبل توريط دئذ تتعرض قضيتنا ايل خسارة جسيمة ال للقضية االحوازية 

لتايل تصبح هذه التنظيما فحسب حتمد عقباها لن تقف عند حدود حركة النضال ت بل ستمتد اىل كل فصائلنا و
لتايل حىت ال يصبح شعبنا غري املشروعة  مارساتحمظورة دوليا بسبب هذه امل   . الضحيةهو و

  
 ركةاص حباالصالحية حىت انعقاد املؤمتر اخل توجهاتالدعم تبناءا على ما سبق فأن حركة التحرير الوطين األحوازي 

 لتايلذه املشكلة وهي هل اليشكل ح تقديرب؛ وهذا  قيادة جديدةوذلك النتخاب  النضال العريب لتحرير األحواز
  .حماولة لدرء هذا اخلطر واعادة هذا الفصيل اىل حضن الثورة األحوازية 

  
   رفاقنا يف حركة النضال

  

ذا االصالح ؛ و   كان من املؤمل علينا ان نصدر هذا نذكر ان موقفنا هذا مل يكن ضد احد بقدر انه يدعم من يقوم 
يف حركة النضال بضرورة التحلي األخوة مجيع ندعو ؛ كما اعتبار  فوق اي ياألحواز الشعب البيان ولكن مصلحة 

وعقد اجتماع  واللجوء اىل النظام الداخليعلى اية مصلحة اخرى  وترجيح مصلحة األحوازوالرتاحم حلكمة 
وان حركة  هذه االزمة من جذورها وفتح صفحة جديدة يتحمل فيها اجلميع املسؤولية ؛ عاجلموسع او مؤمتر ي
اء هذه األزمةالتحرير الوطين  م للقيام مبساعي محيدة اذا طلب منها على اساس ا  ؛ األحوازي على استعداد 

  .عما سلف هللا وعفى ؛  البني خري وابقى ذات واصالح
  

﷽  
تَِّبُعوَن َأْحَسَنُهۚ  ُأولَِٰئَك الَِّذيَن َهَداُهُم  ُۖ  َوُأولَِٰئَك ُهْم ُأوُلو اْألَْلَبابِ الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَـيـَ   اهللَّ

  صدق هللا العلي العظيم
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  18ية آ –الزمر 
  

خذ    بيد مجيعا ملا يشاءنسأل هللا تعايل ان 
  عاش الشعب األحوازي
  عاشت الثورة األحوازية
  واألحواز النا وما نطيها 

  وهللا أكرب ، نصر من هللا وفتح قريب
ا ثورة حىت النصر   والتحرير واالستقاللوا

  
  قيادة حركة التحرير الوطين األحـوازي

31/10/2015  


