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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  قاتلوهم یعذبهم اهللا بایدآم ویخزهم وینصرآم عليهم ویشف صدور قوما مؤمنين
  

  ایها الشعب العربي االحوازي المجاهد
  یاابناء امتنا العربية المجيدة

ه              ردا ً  ذي ادعى في على تصریح الناطق باسم محاآم االحتالل االیراني في االحوازوال
انهم  زورا  ا ب ي     "وبهتان ضال العرب ة الن وادر حرآ ل آ ى آ بض عل وا الق الق

  :نعلن االتي" لتحريراالحوازوانهم انهوا هذه الحرآة نهائيا
ه     :اوال ة باقاویل ن الثق ه ال یمك راء وان ذب واالفت ا بالك ا دائم ي عودن دو االیران ان الع

اه بُ   ا ادع ون م م تعلم ة وانك ي ن الخادع ة الت ات البطولي د العملي ب  عي ال آتائ ذها ابط ف
ر          ي لتحری ضال العرب ة الن سكري لحرآ اح الع ر الجن دین آل ناص ي ال شهيد محي ال

ذي تل        حيث أدعى    ،2005من حزیران عام    22االحوازفي   ك انه القى القبض على منف
ة    ئهجاثم  العمليات   راءه           الرد من الحرآ د اسبوع من افت ائق       بع ره للحق ذ    وتزوی  بتنفي

ر ات تفجي ارالنبعضعملي الم زیف  آب م وللع ارلنعلن لك ان والمط ة الزرآ ي منطق فط ف
 وان الذین اعتقلهم ليس لهم صلة بتلك العمليات آما ليس لدیهم صلة بالحرآة           ، ادعاءه

شله بریاء فطالت النساء واالطفال نتيجة لفاآاذیبه واعتقاالته العشوائية لألواستمرت  . 
زع من هؤالء     ا ثم     .في مواجهة ابطالكم االشاوس    ذیب النفسي         نت اء تحت التع  االبری

  . لكي یبرر فشله والجسدي اعترافات بيعدة عن الحقيقة بعد السماء واالرض
ا سكریة     :ثاني سياسية والع ا ال ارج وآوادره داخل والخ ي ال ة ف ادات الحرآ  ان قي

ام    اه النظ ا ادع وادة وان م سانية دون ه ة واالن ة والقومي امهم الوطني رون مه یباش
رآة آذب وافتراء آما نؤآد لكم ان الحرآة وبعون من اهللا والتوآل              االیراني حول الح  

ا  وى مم دة اصبحت اق ة المجي ا العربي اء امتن شرفاء من ابن ساعدة ال بحانه وم ه س علي
آانت عليه وان عدم تنفيذ عمليات جدیدة لم تكن نتيجة لضعف في الحرآة السامح اهللا               

اء شعبنا ا         د  بل استجابة لطلب بعض الخيرین من ابن ود    الحوازي المجاه لتظافر الجه
ى جنب                رى جنب ال والتنسيق مع التنظيمات االحوازیة االخرى لخوض المعرآة الكب

  :ونقول للعدو الغاشم.في القریب العاجل انشاء اهللا تعالى
  لكم یوما یشيب به للهول ولدان                              فإًنمهالً  شرار الورى مهال 

   وایمان شدید  وفي عزائمنا باس              وعندنا من محيي الدین باقية            
   فرسان   من االبطال له فتستجيب             غدًا یدوي نداء الحق ثانية                

ا واز     :ثالث رى االح ساس باس ة الم ن مغب ي م تالل االیران ذر االح ي   نح رازحين ف ال
وذلك   التي بات الیصدقها القریب والبعيد      المفبرآة االعترافات ومن مسرحية    سجونه  

اء شعبنا           ل التهم   تلفيقل د من الجرائم بحق ابن ين من اجل ارتكاب مزی  . هؤالء المعتقل
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ا      شراسة نحذره من  وآما م   . الرد الشعبي قبل ردن اغزاة    ولك شهيدین       ی  في انتفاضة ال
 ونؤآد  . بحقهم     بتنفيذ حكم االعدام   ء  ابعيد ارتكابكم الجریمة النكر    مهدي وعلي لعبرة  

بطش    من التصعيد نحذر  وآما .أره   ث  ممن ینسى دمه و    نا  لكم ایها االعداء اننا لس     في ال
اليب    سن الإشعبنا العربي االحوازي المجاهد و      ضد واالضطهاد  المتاحة    رد بكل األس

  . اننا نعني ما نقول قبل غيرآمونعرفكم  ت الالنسانية وانعلى جرائمكم
  

  ایها الشعب العربي االحوازي المؤمن
اء                   د والوف ر االحوازنجدد العه ة النضال العربي لتحری اننا ابناءآم وجنودآم في حرآ
شعب العربي االحوازي              ة وال ذود عن شرف االم اء لل ودا اوفي ا جن ا آن ان نبقى آم ب

ي ال             المجاهد ا االحتالل االیران اثم   غاش وان الیهدء لنا بال والیطيب لنا خاطرطالم م ج
اهرة فالح نا الط ى ارض ة  عل رى آفيل ة االخ ة الوطني صائل االحوازی ة والف رآ

  .بتحریراالحوازوتطهيرها من دنس الفرس، في القریب العاجل باذنه تعالى
  وان غداً  لناظره لقريب

  عاشت االحواز حرة عربية أبية
  وعاش شهدائنا األماجد األبرار
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