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 بيان سياسي هام عن انتفاضة شعبنا العربي في األحواز
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 ))من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیال (( 
 

 صدق اهللا العظيم                                   
 

 یا أ بناء شعبنا الصابر المجاهد في األحواز العربية
 

ذین سرقوا               ها أنتم اليوم وآما عهدناآم رجال ص         دائنا الفرس ال نادید تتصدون ببسالة ضد أع
ام    ؤامرة ع ي م ا ف رات بالدن وا خي نا ونهب الي  1925أرض ا الغ وق ترابن رار ف ا أح د أن آن  بع

 .بانتمائنا الى امتنا العربية المجيدة 
 

أن انتفاضتكم          ایها النشامى یاجماهيرنا العربية الثائرة ا      دوا ب ذه    آلن في األحواز تأآ ة ه  العمالق
د   طلبتنا المناضلونشبابنا و یام والتي بدأها  األ  وانتشرت في آل مدن وقرى احوازنا الطاهرة ق

دین من فرس وصهاینة                    دائنا الحاق أسرت أشقائنا من أبناء أمتنا العربية المجيدة وأغاضت أع
 .وأمریكان وبریطانيين 

 
ا    یاشعبنا الباسل وأنتم تقاتلون اليوم فوق ربى األحواز العربية الطاهرة الستعادة حق             وقكم ، انم

ا                  تعيدون في انتفاضتكم هذه امجاد آبائنا الذین علقوا على مذبح الحریة من اجل استعادة هویتن
ل من          .. العربية   تعيدون هيبتنا التي مهما حاول الفرس الطامعون في محاوالتهم البائسة الني

ا           .. عروبتنا اال انهم یصطدمون بجدار صلب         ة التي من أجله ة العربي ل     جدار الكرام دلعت آ  ان
ة         1925ات شعبنا بعد االحتالل الفارسي منذ عام االحتالل سنة           ثور اد عشائرنا العربي د اتح  بع

ة                األصيلة   ود حرة عربي د أن تع حيييث توجت   العربية واقسمت بالقرآن الكریم بان األحواز الب
ورات   ك الث ام      تل ود ع اء األس وم األربع ي ی ة ف ورتكم العمالق دما 1979بث دماء   عن ذلنا ال  ب

 .في أیار من العام المذآور  فوق أرضنا في األحواز رخيصة من أجل اعالء رایة العروبة
 

ي  اریخ العرب وم نسجل للت ا نحن الي د ه ور ومن جدی ن ن أحرف م يب ومي العرب ا الق  ، انتمائن
دهم                       ا التي حاول الفرس بحق ى عروبته واءا وسماءا ال وحتمية عودة األحواز أرضا وشعبا ه

الوا من أص    ا أن ین ي    .. لتنا االمعروف علين ا نبض عرب وفي شرایيننا  .. ولكن هيهات ، وفين
 .دماءا عربية 

 
ة       ه محيي  .. ا انتم اليوم تثورون لكي نتذآر دوما شهدائنا األبرار الذین علقوا على مذبح الحری

م الفرس عام             ..  وباقي شهداء مسيرتنا األبرار    وعيسى ودهراب  ل به  1964تذآروا آيف مث
ي    واز ف هداء األح ذآروا ش ا  وت ة ثوراتن دلت     العربي ا تب ية مهم نظم الفارس ه ال ل اوج د آ ض

 .فهم بأجمعهم ، وجهان لعملة واحدة .. أشكالها 
 

 یا أبناء شعبنا الثائر في األحواز 
 

ود     ة لتق نا المحتل ل أرض ن داخ م اآلن وم ي معك واز وه ر األح ة لتحری ة العربي ادة الجبه ان قي
ر ارضنا في األحواز            تعاهدآم المضي    النتفاضةمسيرة ا  دما حتي تحری دمت    .. ق م ق ذآروا آ وت

 .جبهتكم من شهداء منذ تشكيلتها األولى والى اليوم 
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ذه ا   ي ه تمرار ف عبنا االس اء ش د أبن ن نناش ات  (( ة النتفاضنح قيق أو مم ر الش اة تس ا حي فام
 ))یغيض العدى 

 
 یاجماهير أمتنا العربية المجيدة

اروا          د ث ا                   ها هم أشقائكم في األحواز ق م سندا آم وا له ورة ، وآون يهم روح الث وا ف ددا فحي  مج
 .عهدناآم 

ي        م حقيق ى دع ة ال وم بحاج واز الي ي األح ي ف عبنا العرب دمها ش ي یق ة الت دماء الزآي .. ان ال
ي   ا العرب اء وطنن ل ارج ي آ ة األصيلة ف وا بشجاعتكم العربي يم االعالمي واعلن فاآسروا التعت

نكم ، وال تبخ ودة م ة المعه واز  الوقف ي األح دتكم ف اء جل ى أبن وا عل ي .. ل وم ف ایجري الي ان م
 .األحواز هو نفس ما یجري في فلسطيننا الغالية 

 
وا مع               ين العرب آون ة و اشقائنا األعالمي ات واألحزاب القومي ایها األشقاء العرب في البرلمان

وازي    ي األح عبكم العرب وق        ش ات حق دة ومنظم م المتح ة واألم دول العربي ة ال اطبوا جامع خ
اریخ العربي سيسجل         ، وآفى تعتيم على قضيتنا العربية العادلة ، ومن ینص         االنسان اه فالت ر أخ

  بأحرف من نور آما سجل لعظماء أمتنا العربية المجيدة المواقف البطولية
 

 یا احرار العالم 
الم  ل دول الع ي آ دقاء ف ا األص هاینة .. ایه ة والص أن االدارة األمریكي دا ب ون جي تم تعلم ان

درات الشع              ى مق وب وفق   والبریطانيين یكيلون اليوم للشعوب بمكيالين ویحاولون السيطرة عل
ة سایكس                 ا عمدت اتفاقي ك الشعوب فكم رات تل خططهم ونوایاهم الخبيثة وآل ذلك من اجل خي
ى األحواز                   ا عل ؤامرة بریطاني ان م ى دول ودویالت ف وطن العربي ال بيكو المشؤومة بتقسيم ال

ارس                 1925في عام    الد ف ى ب  بعد الحرب العالمية األولى بضم هذا الجزء من الوطن الهربي ال
وعلى هذا األساس فان ادارات الشر األمریكية والصهيونية والبریطانية تسمي           ) ن حاليا   ایرا( 

ابي    ه اره عبه بأن ه وش دافع عن وطن ن ی ل م يادة  .. آ ن س ل م اولون الني وم یح راهم الي ذا ن ل
راق         ة ع تقالل وحری ن اس ل م واتهم للني اطيلهم وق دون اس ي ویحش راق األب ي الع قاء ف األش

ا من               آما انكم .. العروبة    تشاهدون جرائم العدو الصهيوني بحق أشقائنا في فلسطين ، وغيره
فكل من یدافع عن ارضه وال یرضى بمخططاتهم الخبيثة هو في نظر أعداء اهللا          .. بقاع األرض   

 ..و االنسانية  هو ارهابي 
م المتحدة و    وعلى هذا األساس فاننا نطالب       ة            األم الم الحر واألحزاب الوطني ات الع ة برلمان آاف

ایجري اآلن في األحواز                     ومنظمات حقوق  ى م ة األمر عل ى حقيق ة الوقوف عل  االنسان العالمي
 العربية 

ل شيء اال                       آما نحمل الجانب االیراني المسؤولية الكاملة لما یجري بحق شعبنا األعزل من آ
 . وان الجبهة العربية لتحریر األحواز ماضية في طریق التحریر  .ةالكرامة العربي

 
 وما النصر اال من عند اهللا 

 اهللا اآبر.. اهللا اآبر .. اهللا اآبر 
 المجد والخلود لشهدائنا األبرار في األحواز
 لغاليعاشت األحواز حرة عربية بكامل ترابها ا

  عاشت انتفاضتنا الباسلة في األحواز
 وآفاح حتى التحریر 
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