
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
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 العروبة...األحواز... اإلسالم... اهللا

 المجاهدین األحوازیين

 دولة األحواز

ا                                       ا ودعمه ى وجوده الم عل برهن للع لة أن ت ائل اإلعالم محاو ي صوتها في وس ة النشاز تعل بدأت هذه األيام بعض األحزاب األحوازي
ي دموي                             القضية األحوازية   ظام إيران ن يتحقق في ظل وجود ن ا ل ذا م من خالل دعمهم لتحرير األحواز عن طريق القلم واللسان وه

ا                        ائمون عليه دعي الق يحكم الشعوب بالحديد والنار، وتعتقد هذه األحزاب والتي تعيش في أوربا أنها متفقهة وواعية أآثر من غيرها، وي
أنهم استطاعوا إثارة العالم وتحريك وسائل اإلعالم من خالل عملهم واجتهادهم الشخصي الذي يصب بمصلحة القضية األحوازية وهم                                    

ة ة األحوازي اجرون بالقضي ة                 في الحقيقة يت ة األحوازي اطفين مع القضي ى ظهور المتع وال والعيش عل ا جمع األم يرة منه ألسباب آث
ذه الحرآات والتنظيمات                                        ل ه ا، فكيف لمث دوم وجوده لن ي تي حتى إن علت ف ة ال وحب البروز اإلعالمي وغيرها من األمور السفيه

سوا                  األحوازية  عدها ن ار العيشة وب ة وعاشت خي قراء بحجة القضي أن تعيد الماضي المظلم لمثل هذه التنظيمات التي سرقت أموال الف
تي تعمل                 .قضيتهم وابتعدوا عنها بعد أن برزت آروشهم وأصبحت أشكالهم مقرفه وال عياذ باهللا                    إن التنظيمات األحوازية في المنفى وال

ما هو ليس                      ام االختالف  من أجل مصالحها الشخصية هي آثيرة وال يمكن حصرها بعدد معين، فما هو ظاهر على الساحة يختلف تم
دين آل ناصر وأحدثت                                           د محي ال ها آتائب الشهي ران وتبنت في األحواز وطه تي وقعت  بظاهر، فقبل أيام سمعنا وشاهدنا التفجيرات ال
ي                  ضجة بالوسط اإلعالمي والسياسي، وجعلت آل من لم يكتب حرفًا عن األحواز يكتب صفحات عن تاريخ األحواز وعن األحداث الت
عث العراقي والمنظمات                                        لون لصالح الب ن ويعم ابيين وبعثيي برهم إره تجري هناك، وبعد ذلك يهاجمون من قبل بعض التنظيمات وتعت

إن من يدعي على آتائب الشهيد محي الدين آل ناصر ويعتبرها منظمة                .الجهادية اإلسالمية مثل القاعدة وغيرها من المنظمات المبارآة              
ن                                                 ذي يعمل بالظاهر على أساس الحق وفي السر يعمل من أجل نفسه واللصوص الذي ه هو ال إرهابية فهو ادعى بالباطل ونسى أن

عيًا من                      .يتعاونون معه  فهل نست هذه األحزاب والتي تعلم هي من تكون آيف تاجروا بقضايا الوطن، وآيف تنقلوا من مكان إلى آخر س
راء،                              وت المساآين والفق م سرقوا ق ة، فهل نسوا أنه ة األحواز المحتل ى قضي ه عل م يصرفون أجل المال الذي يعيشون منه ويدعون أنه
م                ويفهم وترهيبه ل تخ ن أج ة م ة اإليراني ة للحكوم ه بعض المصادر الحيوي ون في ن يضرب ير أو اثني وا بتفج م أن يقوم يرًا له س خ ألي

ا                             تي مضى عليه ات الفارسية ال م ستصد العنتري م وأوراقه دون أن أقالمه  80وإسماعهم أصوات الغضب العربي األحوازي، فهل يعتق
أين أنتم من ذاك الوقت، وآيف وصلتم إلى البلدان التي فيها تعيشون، ومن                       . عام وهي تتجدد بشكل يومي ضد المضطهدين األحوازيين             

ه                                     د أدل يثمر؟ نري ه س م أثمر أو إن أين لكم هذه األموال، وآيف لكم أن توضحوا لنا حقيقة ما تفعلونه، وهل لكم أن تبرهنوا على أن عملك
ة                 .وبراهين ملموسة وال نريد أن نستمع لكالم آالبلسم ينصب على الجراح                 ات االستشهادية والتفجيرات المبارآ وم بالعملي نحن عندما نق

ا، نحن نحاول أن                                    نفعلها ألننا اآتوينا بنار إخوتنا وأحبتنا وأبناء عمومتنا الذين قتلتهم السلطات اإليرانية، نحن ننتقم من الذين انتقموا من
ا هو                            موا أن جهادن اد وأعل ادآم ليس بجه ذآروا أن جه ا، فت ى حقوقن نضرب السلطات اإليرانية ضربات موجعة من أجل الحصول عل
وا                                ى الساحة واحمل خير جهاد، ولن نستمع لمثل أقاويلكم ولن تهمنا أحاديثكم وال تصريحاتكم وال تعليقاتكم، وإن آنتم رجال فظهروا عل
ا                                       وع أورب ى رب ران إل ون من إي اء سفهاء تهرب وا جبن السالح وحاربوا من أغتصب أرضكم ودنس عرضكم وطمس تاريخكم وال تكون

 .آي تحيوا حياة سعيدة ال ألم فيها وال وجع
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 المجاهدین األحوازیين

 دولة األحواز

 هذا ونعلمكم أن لنا بيانات أخره سنصدرها ونرسلها لكم بعد آل عمل بطولي نقوم به
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