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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمنْ ( 
) َیْنَتِظُر َوَما َبدَُّلوا َتْبِدیًال  

 صدق اهللا العلي العظيم     
 

 
 

 

وطني األحوازي بعد أن بثت البشرى الكبيرة قد وعدت القيادة المرآزية لحرآة التحرير ال

والعرس العربي الكبير باندماج الجبهة العربية لتحرير األحواز مع حرآة التحرير الوطني 

األحوازي أن تبشر الشعب العربي األحوازي وشعبنا العربي من المحيط الهادر حتى الخليج 

المصيرية لفصيلين من فصائل العربي بأن حرآة التحرير الوطني األحوازي جادة بالوحدة 

فها هي تثبت مصداقيتها أمام الجميع ، وتبث قوة قواعدها ، وجيشها المقدام ، .. الثورة األحوازية 

لنقول ألشقائنا في فصائل الثورة األحوازية الوطنية بأن أعرق فصيل وطني أحوازي أبى إال أن 

 .ية األحواز حرة عربية يكون متمتعا بروح الوفاء ونكران الذات من أجل إعالء را

 
ولكي نثبت للعالم أجمع ونخص شعبنا العربي األحوازي وأمتنا العربية الباسلة بأن جيش تحرير 

األحواز جاهز للتضحية والفداء ، وان خبرات القوة العسكرية األحوازية بضباطها وصنوفها 

بي بأن حرآة التحرير آما تثبت لشعبنا األحوازي األ.. المختلفة ال تخشى في الحق لوم الئم 

الوطني األحوازي ال تخشى القوة الوهمية الفارسية فان مفوضية الثقافة واإلعالم تباشر عملها 
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ليل نهار دون آلل بأن تقول للفرس المحتلين بأن المفوضية ستكشف للشعب العربي من هو 

 .صاحب الحق 

 
تحرير الوطني األحوازي قد ثقفت مفوضية الثقافة واإلعالم تخاطب المحتلين الفرس بأن حرآة ال

شعبها طوال عقود طويلة بعد االحتالل وما الحرآة إال امتداد لثورات شعبنا في األحواز وامتداد 

والتي علق من أجلها على مذبح الحرية ) جبهة تحرير عربستان ( ألول تنظيم سياسي أحوازي 

مذبح الحرية العالء راية ومن تبعهم ممن علقوا على . .. شهدائنا محيي وعيسى ودهراب 

 .األحواز 

 
نقول لدولنا العربية ولشعبنا العربي الباسل ووسائل اإلعالم آفى تعتيما على القضية العربية 

 .األحوازية 

 
آما نعلن بأنه ينبغي اآلن على جامعة الدول العربية أن تلعب الدور الواجب عليها بتمثيل إمارة 

 .ية األحواز العربية في الجامعة العرب

 
نخاطب أصحاب الجاللة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وامراء الدول العربية بالتدخل لوقف 

اإلرهاب الفارسي لشعبنا ووقف االعتقاالت واالعدامات والسجون واعادة المبعدين العرب 

ألرضهم والتصدي الفوري لمحاوالت إيران من تغيير ديموغرافية األحواز ، ألن ذلك لن يجدي 

 .نفعا 

 
نناشد آافة دول العالم المؤمنة بحرية الشعوب وحقها بالعيش الكريم فوق ارض وامارة عربية 

. سلخت من الجسم العربي في غفلة من الزمن نناشدهم  االلتفات لثمانية مليون عربي أحوازي 

 .. لسنا إرهابيين.. فال سالم دون إعطاء الشعوب حقوقهم القومية والوطنية بالسيادة فوق أرضهم 

 ..بل طالب حق 
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معارك ويتذآرون صوالت جيشنا في .. الفرس يعرفون جيدا من هو جيش تحرير األحواز 

مصداقية الوعدم ستراتيجية الخطاء االازحمة التي ضاعت انتصاراتها في  المشرق العربي

الى الباسل العربي األحوازي جيشنا فيها والتي قاتل ) اهللا سامحه ( للحكم العراقي السابق القومية 

جانب جيش العراق نيابة عن االمة العربية وسيادتها ودفاعا عن حياض الوطن العربي ال دفاعا 

، هكذا هي  العربية امته آان يقاتل من اجلالجيش األحوازي ولكن ، عن حاآما او شخصية 

ايمان  هآان مواطنا عاديا او سياسيا او جنديا فأن ايمانسواءا  يزاوهكذا االنسان األحو ،قوميتنا 

واقف نه من االجنبي مطلق بعروبته وحريصا على عزتها التي ال يرغب لها ان تكون مها

.. ويعرفون جيدا عندما قطع الفرس طريق القرنة لفصل البصرة عن بغداد .. مكتوف األيدي 

العربية المحتلة ، ويعلم الفرس أن يعرفون آيف جاء لهم جيش تحرير األحواز من داخل أرضنا 

از أعطى في هذه الملحمة مائة شهيد نتذآرهم في يوم الشهيد األحوازي جيش تحرير األحو

لكي ال ينسوا .. هم أدرى بعددهم من قتالهم .. فروحهم الطاهرة ترفرف دوما فوقنا  مقابل آما

نستطيع أن نذآرهم .. نستطيع أن نذآرهم بالصورة والصوت صوالت جيش تحرير األحواز 

 بسيطة من قيادته على الجيش اإليراني وتمكن لواء واحد من آيف التف جيشنا المقدام وبإشارة

إن من يحاول أن يعتدي على سيادة أي دولة .. جيشنا دحر الطامعين بأرض العراق العربي 

نقارعهم .. عربية فجيشنا في الطليعة لمجابهة أي تغلغل يأتي لحدود الوطن العربي من الشرق 

 ..من داخل أرضنا المحتلة 

 
 ..ل صبر شعبنا  صبرنا وطا
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 ..وتنعم منطقة الشرق األوسط باألمن واالستقرار .. يعم السالم ..  أعطوا الشعوب حقوقهم 

 
نقول للحكومة اإليرانية أيضا ونذآرهم بأننا نمتلك وثائق من الخميني ولقاءات صحفية تناشد 

ني وهو يتباآى قال الخمي.. ستبثها مفوضية الثقافة واإلعالم .. بإعطاء شعب عربستان حريته 

!! أين الحرية يا أعداء الحرية .. على شعب عربستان بعد إعدام شهدائنا محيي وعيسى ودهراب 

الصور تتحدث عن اإلرهاب .. وعندما تم القضاء على شاه إيران آان يوم األربعاء األسود 

ال والكل يعلم جريمة سينما رآس في عبادان وإضراب العم.. الفارسي بحق شعبنا العربي 

لدينا أدلة ثبوتية بأن الذي قام بتفخيخ السينما .. العرب هو الذي أشعل فتيل القضاء على شاه إيران 

 فمن اإلرهابي ؟؟ .. وحرقها وإغالق أبوابها هم آل من هاشمي رفسنجاني وخلخالي 

 
ة لزيادة نقم.. السبب .. أربعمائة شهيد عربي أحوازي بين شاب وطفل وامرأة قتلوا في الحادث 

لدينا آل لقاءات المرجع الديني العربي الكبير الشيخ محمد .. الشعوب اإليرانية على الشاه المقبور 

طاهر الخاقاني مع جريدة األنباء الكويتية ، ورده على ما فعله حرس الثورة والمجرم اإلرهابي 

فما ) .. أو أهاجر حقوقنا .. ( لقد قال هذا العالم الجليل قدس سره وبالحرف الواحد .. أحمد مدني 

آان إال أن سبى قوات ما يسمى بحرس الثورة باعتقال المرجع الديني العربي وسبي عائلته 

فمن هو اإلرهابي .. ونفيهم إلى قم حيث تم وضع السم لشهيد اإلسالم الشيخ محمد طاهر الخاقاني 

 شعب األحواز أم من تدعي أنها جمهورية إسالمية  ؟؟.. بنظر دول العالم 

  
 ...هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان 

إن الصالة ودفن الموتى فوق أرض  .. ننذآر الفرس أيضا بفقه اإلسالم إن آانوا ال يفقهو

( نأسف .. اغتصبها رضا بهالني .. األحواز العربية باطلة شرعا ألن األحواز أرض مغصوبة 

 .. نا هل نذآرهم بدين.. وضم ممتلكات العرب لممتلكاته الشخصية ) بهلوي 

 
ليتعرف العالم بأسره عن إجرام آل .. األفضل أن نتحدث بالوثائق والصور .. الحياة لمن تنادي 

ال بل بحق آل الشعوب اإليرانية غير .. الحكومات الفارسية بحق شعبنا العربي األحوازي 

.. سالم سلوا عن آية اهللا العظمى شريعتمداري وغيره من العلماء األعالم وحجج اإل.. الفارسية 

 ؟؟.. وتعلمون من هو اإلرهابي .. عندها تعرفون العنصرية الفارسية 

 
 لكن يحق لنا أن نذآر بالشعر العربي .. القلم أقوى من البندقية 
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 السيف أصدق أنباء من الكتب        في حده الحد بين الجد واللعب 
 

 نحن مستعدون للمبارزة إذا اضطررنا 

 ..ولن يقلقنا اإلرهاب الفارسي .. بة لن نتنازل عن حقوقنا المغتص

 ..واأليام بيننا .. األحوازيون ودولة األحواز قادمة .. فليفق الفرس ويستعيدوا رشدهم 

 واهللا من وراء القصد

  
 مفوضية الثقافة واإلعالم

 حرآة التحریر الوطني األحوازي
  2004 شباط 24في 

 
 
 


