
 2:بيان رقم
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
 »وسيعلم الذین ظلموا ای منقلٍب ینقلبون «

  
 صدق اهللا العلی العظيم

  
  
ی لألنتفاضه                            ام األول د األی د انکشف ومن بع یا ابناء شعبنا العربی األحوازی لق
اس         ذال المتلبس بلب ه األن ه القتل ام القمعی العنصری واعوان له وجه النظ ا س الب
رار                                   دإ األب لوه بأبطال األنتفاضه والشه ما فع خالل  ًا ومن  األسالم زورًا وبهتان
الء                 دی العم ی ای اهرة عل وطن الط ی ارض ال ة عل ائهم الزکي الت دم ذین س ال

 . الخونه

ة         ادت الکرم ة و اع ن أجل الحری اد م ق الجه ی طری اقون عل وم ب ا نحن الي وه
ریح،           ب الج ذا الشع اء ه وات ابن وة واألخ ع األ خ ن جمي وا م ة ونرج العربي
هدائنا      اء ش ع دم ًا م ة تضامن ية األیراني ات الرئاس ة لألنتخاب ة الکامل المقاطع
نت                 ا کا ا مهم دخول اليه األبرارو جرحانا األبطال ومعتقلينا االشاوس ورفض ال

ذه   أن ه ًا ب ة وعلم ی       الحج عبنا العرب ة ش دم مصلح ن تخ م و ل ات ل األنتخاب
ظاٍم تعسفی و من یدخل                           شرعيه لن األحوازی والمشارکة فيها ليست إال اعطاء 
نادیق             دخل ص وٍت ی ل ص داء وک دم الشه ائن ب و خ لة فه ة الفاش ذه المسرحي ه
د النظام                                 من یسان نائکم وکل  سواهم أب ة فال تن دمائهم الزکي األقتراع فهو طعنة ب
الرجعی األیرانی علی هذه اللعبه سوف یحاسب علی فعلته کما یحاسب العمالء                        

 .الذین ُنِشرت اسمائهم القذره فی البيان االول واهللا علی مانقولُه شهيد
  

 اهللا اکبر                 اهللا اکبر                  اهللا اکبر

  
 والمجد والخلود لشهدائنا االبرار

 وعاشت امتنا المجيده
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 وعاشت األحواز حرة عربية  

  
  

 »حرکة تحریر االحواز التقدمية«

__________________________________________________ 
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