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  احلمد          
ه
 وأتم   الصالةه  وأفضل   ,العاملني رب   لل

وعىل  رمحة للعاملني, املبعوثه  عىل سيدنا حممد   التسليمه 

 :آله وصحبه أمجعني

   :بعدأما 

يا أبناء األحواز العرب الكرام الذين تضطهدهم      

غريت اسم بلدهم ظلامً وزوراً  عنرصية جموسية مقيتة

العربية األصيلة إىل اسم  "عربستان"عدوانًا من و

 !لرتمز به إىل  التبعية الدخيلة "خوزستان"

  "خرمشهر"إىل" املحمرة"من ت اسم عاصمتهم غرَي و 
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العريق م ماضيه عن ومستقبلهم حارضهم لقطع

 !املتجذر مع أمتهم

أعرافهم تقاليدهم ووت العديد من عااامهم غرَي و    

النار ابتداء من حماربة اللغة باحلديد و بمنابذمها العداء

 احلجاب,  بمحاربة ومروراً  الكريم, القرآن لغةالعربية 

 يف وذلك املؤمنني, أمهات وشعار اإلسالم, فريضة

 عهد من انطالقاً  العرشين, القرن من مبكر وقت

 الذي هبلوي رضا بقيااة إيران مملكة ) البهلوية الدولة

 احلني ذلك ومنذ م,5295_م 5291 العام من حكم

 هبلوي رضا حممد ولده إىل بريطانيا من بأوامر انتقلت
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 هتلر, مع املشبوهة عالقاته من احللفاء خشية بسبب

 الروافض من ومها م,5292 العام حتى األخري وحكم

 صنعتها التي (مرص يف افن وكالمها عرشية, اإلثنا

, م5291 العام يف رسمياً  انطلقت والتي بريطانيا,

اهلوية يف عهد وانتهاء بعملية تغيري وتغييب العقيدة و

 !.(م5292 )الدولة اخلمينية ابتداء من العام

 تكمهويَ  عىل صارخ عدوان من تعانونه ما إنَ        

 سخونة األكثر فصوله بدأت وإسالمكم وعروبتكم

استقدام و, أصحاب الدار إىل شامل إيران العرب بنقل

ً يف أرضكم  . !غرباء جموس لتوطينهم قرسا
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 احلاقد املجويس التشيّع زحف من تعانونه وما     

 بقوة تبديلها هبدف اإلسالمية عقيدتكم عن الغريب

 األطفال ذلك من يستثني ال الرجال, وقهر السالح,

 !النساء و الرجالوالشباب  عن فضالً 

واألرض والعرض اجلسد  عىل اعتداء من تعانونه وما   

 .املقدساتوالثوابت و

  وليد ليس تعانونه ألم   كل إنَ  :الكرام األحواز أبناء     

 عقوا آالم تراكم نتاج هأنَ  بيد فيها, أكتب التي اللحظة

 يف استغلظت َثمّ  ومن البهلوي العهد يف بدأت طويلة

 أشبه املأساوية حلقامها صارت حيث اخلميني, العهد
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 ازااا تدحرجها يف مضت كلام متدحرجة ثلج بكرة

 عن العجز غّصة ظل يف سيام ال فيها, املصاب هول

 متأخرة, إال بكم حَل  ما إىل األمة تتنبه مل إذ نرصتكم,

 عىل الزاحف املجويس اخلطر استفحال حلظة يف وذلك

 واوهلا أفرااها وانشغال ومستقبلها, ومقّدرامها أرضها

ه بدفع  بيت آل عباءة خلف اختفى أن بعد عنها, رشٍّ

 العراق من كل يف رحله حيط وبدأ األطهار, النبوة

 اخلليج و السعواية من كالً  بقوة وهيدا واليمن, والشام

 الساخنة املناطق وسائر أفريقيا, وكافة تركيا و العريب

 يف اخلبيثة أطامعه فىي   يعد مل بل اإلسالمي, العامل يف
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 زاا مما وإّنه!. املنورة واملدينة املكرمة مكة من كل

 قياااته أااء وتراجع اإلسالمي, العامل ترشذم بهّلة الطني

 يف عمليامها غرف وتعدا الدينية و والفكرية السياسية

 عليها ترشف طهران يف واحدة عمليات غرفة مقابل

 املخيف اهلدف نحو وترشيد توجيه غرفة كثب عن

 قائمة عىل اإلرااتان التقت حيث  ,"أبيب تل " موقعها

 بالانا ربوع يف  والتدمريية التخريبية األولويات من

 .أمتنا ونواحي أصقاع  وسائر 

مرشوع احلقد الذي يقطر من أيدي ماليل إيران  إنَ       

اما مهراقاً من امائكم الطاهرة ليس نتاج قرن من 
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الزمان لكنه ثمرة حنظلية لتاريخ طويل من التعبئة 

بدأت أوىل  ,احلقد املرتاكم الدفنيو ,الرتبوية الفاسدة 

لكتاب _كرسى فارس _ "برويز"خيوطه من متزيق  

بإرسال  مروراً , صىل الل عليه وسلم نبي الرمحة حممد

عامله يف اليمن بتعليامت   "باذان"كرسى مندوباً إىل 

كربياء بأن يأتيه برأس النبي ويأمره فيها  بكل عنجهية 

ذي جترأ عىل اعوته م الالعريب حممد صىل الل عليه وسل

بارة الرصحية التي ال لبس فيها مهديده بالعإىل اإلسالم و

ومروراً باهنيار اإلمرباطورية  ,ذلك إن مل يتب  و

الفارسية عىل يد العرب املسلمني املغاوير من  
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أصحاب الرسول حممد عليه الصالة والسالم الذين 

ة الصال قوا ملك فارس حتقيقاً لدعاء نبينا عليهمزَ 

ل َكه   "  والسالم ق  م  َم َمز  و هو الدعاء الذي  ,_ "  الَله 

جاء رّااً عىل متزيق كرسى املجرم لكتاب الدعوة إىل 

ومروراً باالنتقام من , _ل إىل كرسىرَس الل تعاىل امل  

الصحابة املنترصين بقتل خليفتنا عمالق هذه األمة 

عىل يد املجرم _ ريض الل عنه_عمر بن اخلطاب 

اك اإلرهايب الغاار أيب لؤلؤة املجويس حيث صار األفَ 

احلقد اخلمينية إيران واولة الغدر  قربه اليوم يف ظل  

مزاراً يف كاشان يقصده شيعة العامل للتربك حتت مسّمى 
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كام صار عيداً لالحتفال عندهم  ,"!بابا شجاع "

 حوزات" يف بصنيعه القذر يرشف عليه ماليل طهران 

 وتابعيات ,"النجف حوزات"يف امهاوتابعيّ  ,"قم

 اخلليج العريب وسورّيا و لبنان حسينيات يف تابعيّامها

سائر بؤر الرّش يف عامل اإلسالم باكستان وأفغانستان وو

ذنبًا ملرشوع ماليل لتي ارتضت لنفسها أن تكون ذياًل وا

 .!طهران

ومروراً بالتحالف املجويس اليهواي املبكر الذي      

اليهواي  "الل بن سبأ عبد"د يف وضع اليد مع جتَس 

فتنته الكربى و,"نظرية الوصاية واحلق اإلهلي"صاحب
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التي أخرجت لنا شيعة ال يرتوون من كؤوس احلقد 

مزاعم أو  ,ألهل البيت األطهار ناتاعم كراهيَ حتت مز

ملحبي أهل _ امهمضريحسب حت_كراهية األمويني 

 التزاوج العقدي الذي جتىَل هو و ,بيت النبوة الكرام

عيانًا هناراً من خالل احلركة الباطنية اليهواية التي 

الذي أمر أتباعه  "ميمون بن ايصان"قااها الحقاً 

إمهال اإلمام احلارض و, لتبعية لإلمام الغائب املفقوابا

اإلثنا "هي الفكرة الفاسدة التي بنت عليها و ,وجواامل

, املختفي يف الرساابعقيدة اإلمام الغائب  "عرشية

 معّمموهم إليه وينسب ,الذي يتبعه رافضة العامل اليوم
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من ضالالت  املريضة لنفوسهم حيلو ما كل الفاسدون

الزور امتالكه ي مل يكن آخرها زعمهم بالبهتان والتو

نسخة خاصة بأتباعه من املصحف ختتلف عن النسخة 

حمّل التي هي و ,الرشيفة التي بني أيدي األمة املسلمة

 .!حفظاً وخمطوطة و تواتر كاّفة املسلمني كتابةإمجاع و

 وبالدولة العبيدية,ومروراً باحلركة القرمطية اإلباحية    

بالصفوية و, "بالفاطمية اشتهرتالتي  " اخليانية

غريها من املحطات املؤملة و ,الدمويةاالستئصالية 

ت التي ارتدَ و ,ألمتنا التي كان مصدرها أرض فارس

  .مجيعها عىل أعقاهبا خائبة خارسة
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 عت باألحقاا املجوسية مروراً بالشعوبية التي تشبَ و     

اهاقنة الفرس عن حكام التي توارثها أبناء األكارسة و

كام توارثها  ,فارس املهزومني عىل يد الصحابة الكرام

عن حاخامات اليهوا " التلموايون"أبناء اليهوا 

مدرسة النبوة من  خّرجيياملقهورين عىل أيدي 

 ,من التحق هبم من مسلمي التابعنيالصحب الكريم و

اعمتها ي صنعتها والت "البهلوية"مروراً بالدولة و 

كان للرافضة فيها اور ال يفى عىل ذي و, بريطانيا

 العربية األحواز إليها ضمت التي الدولة وهي ,لّب 

 وذلك هوّيتها, وتغييب جسدها, متزيق عىل وعملت
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 ضمّ  بل ال! العظمى بريطانيا ومباركة وتنفيذ تخطيطب

 غريبة أخرى سنية قوميات األحواز جانب إىل هؤالء

 الدولة مفاصل استلم الذي املجويس الفكر نسيج عن

 ثم ومن اخلميني, العهد قبل حجاب وراء من اإليرانية

 اخلمينية الدولة يف اً رجها عياناً  اخليوط مجيع إليه آلت

 .التاريخ يف الثانية الصفوية الدولة تعد التي

 ويف إيران يف املتعداة السنية املسلمة القوميات إنَ        

 تزيد البلوشستية والقومية األحوازية القومية مقدمتها

التي  احلالية إيران سكان نصف عىل أفرااها بمجموع

حيكمها ماليل طهران الذين يرفضون االعرتاف هبذه 
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يرّصون عىل تقزيمها هبدف إقصاء السنة عىل و ,النسبة

امهم عن القيام بأّي اور فاعل يف قيااة اختالف قوميَ 

 !.البالا أو قيااة أرضهم

 ....فيا أهلنا العرب املسلمني يف األحواز   

ازيون الصامدون يف وجه ا األبطال األحويا أهَي و     

احلاقد الذي  الزحف الدموي  العاصفة واإلعصار و

الذي تقطر منه أيدهيم اخلبيثة و ,واه ماليل إيرانيق

 األحواز أبناء ويا الطاهرة,الزكيّة   أهنارًا من امائكم

 ...املحتسبني الصابرين

  (  نا منكمأنَ ا وكم منَ اعلموا أنَ )                     
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مع سائر املسلمني  املضطهدين و, ا معكمقلوبن أنَ و   

 ,امهمعىل اختالف قوميَ  جويسار امليف قلب تنور النَ 

ثورتنا يف الشام يف وجه عميل إيران  اعلموا مجيعاً أنَ و

إراقة  وجه أسيااه املتعطشني للفتنة وإّنام هي ثورة يف

ثورة الشام  أنَ و, الدماء من قااة العهر يف طهران

ام هي ثورة رايفة لثورة األحوازيني يف وجه املباركة  إنَ 

ويف وجه من ظلم السنة يف , بستانمن ظلم أهلنا يف عر

 ظلم إىل هيدف الذي املجويس الزحف وجه ويفإيران 

 .مكان كل يف السنة واستئصال

 ثورتنا لن تنتهي إال بقطع رأس األفعى  اعلموا أنَ و    
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 ...يف طهران

عدّوكم املتجسد يف ماليل عدّونا و  أنَ اعلموا و   

أنّه عىل طول قدة يعلم اولته الدموّية احلاطهران و

يبذل الرجال حتى التاريخ وعرضه كان ينفق املال و

إذا جّد ااعي املسري إىل الشام كانت تتحطم أحالم 

 ؛مشاريعه التخريبيّة يف ساحة اجلهاا يف أرض الشام

فجار عصابات األمم استنفر حثالة أهل األرض و هلذا

جمرميه يف الشام يف عملية اعم ليلتحقوا بمرتزقته و

فلام  ,هم طاغية الشام املتهالك املنهارلربيبتمكشوفة 

عجزوا مجيعاً عن نرصته استدعوا اعامً مفتوحاً من 
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خالل حليفهم التقليدي الصهيوين ليوعز إىل الروس 

امللحدين الذين مجعوا بني أحقاا الصليبية الدفينة يف 

 ,أحقاا الشيوعية املتجداة يف كيانامهموأعامق نفوسهم 

 ااعش من تكفريي وتنفيذ  ,يكيوذلك حتت غطاء أمر

 إرهابيو اجتمع وهبذا وربيبامها, pyd ـــوال وأخوامها,

ألهنم ؛ رمونا عن قوس واحدة علينا يف الشام و العامل

انتصارنا لن يقف عند  أنّ و ,يعلمون أنّنا منترصون

اه إىل قطع الرأس التي فجرت بل سيتعدَ  ,حدوا الشام

سينتهي و, جمتمعةقاا اخلسيسة يف وجهنا تلك األح

 ا بنوصهيون مآله إىل متزيق الدولة اآلثمة التي سّلطه
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عرب  سيثمر ذلك حترر أهلنا الو, عىل رقابنا مجيعاً 

 .سائر املسلمنياألحوازيني و

بعون _ه مهام بلغت تضحياتنا فإّنا كم أنَ نا نبرش  إنَ و     

 أيدينا عىل سينهار من نحن اوإنَ  ,منترصون_الل

يل طهران بعّز عزيز أو بذّل مرشوع مال_ للبتوفيق ا_

ألن املتسلطني  ,ولن نقف يف منتصف الطريق, ذليل

ال و, إيران ال يعرفون أنصاف احللولعىل القرار يف 

 لنا فيام فعلوه يف سنّة و ,يشبعون من اماء أهل السنّة أبداً 

ولنا يف ترشيدكم , إيران من الفرس خري شاهد و اليل

 , معاناتكم اليومية شاهد آخر نستحرضه يف كل حلظةو
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تسطري أروع ماّاة تلهمنا جهااكم ولنا يف ثباتكم و

البطوالت عىل ثرى أرض الشام الذي رّوته اماء 

 . الصحابة الكرام

 (وعد الل لنا ملنترصونإّنا بتوفيق و) :مرة أخرىو  

 وإّياكم ناأنَ  اعلموا  :الكرام األحوازيون اإلخوة أهيا     

 مرابطون, واحد خندق يف إيران ماليل مواجهة يف

ثورة الشام  يف كل إيران أنَ و األحواز يف أهلنا فأخربوا

حتريركم يف الوقت هي ثورة خلالصكم ونجاتكم و

, ثورة خلالص ونجاة وحترير أهل الشامالذي هي فيه 

 .أعاملكمولن يرتكم ,ولن يرتنا الل أعاملنا,ولن نخذلكم
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 فقد", ناعليذلك خلري يعوا  تأخر نرصنا فإنَ  وإن     

يبطئ النرص لتزيد األمة املؤمنة صلتها بالل, وهي 

تعاين وتتألم وتبذل, وال جتد هلا سنداً إال الل, وال 

ء, وهذه الصلة هي  متوَجها إال إليه وحده يف الرضا

الضامنة األوىل الستقامتها عىل النهج بعد النرص عندما 

ه, فال تطغى وال تنحرف عن احلق والعدل يتأذن الل ب

 . (5) واخلري الذي نرصها به الل

َتي ئََس  ﴿ :قال الل تعاىل مطمئناً املؤمنني       َحتَى إهَذا اس 

َي َمن    َنا َفن ج  م  َنرص   ب وا َجاَءه 
ذه ل  َوَظن وا َأهَن م  َقد  ك  س   الر 

                                                             
(1)

للشهيد سيد قطب إبراهيم حسين (  4/4442في ظالل القرآن )  
 (_هـ5831: المتوفى_الشاربي 
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نَا َعنه  مهنيَ َنَشاء  َوالَ ي َرا  َبأ س  ره مه امل  ج   [001: يُوُسف  ]﴾ ال َقو 
 إذ قال مأمولو منتظرولنا ببشارة رسول الل خري       

ى  ) :َصىَل الل  َعَلي هه َوَسَلمَ  َ رس 
ى َفاَل كه َ رس 

إهَذا َهلََك كه

ي َنف س   َده , َواَلذه َده , َوإهَذا َهَلَك َقي رَص  َفاَل َقي رَصَ َبع  َبع 

َمد   َ  حم 
ه
ا يفه َسبهيله اّلَل َ مه  ن وز  , َلت ن َفَقَن ك 

هه (5) بهيَده
)     

 ماليل إىل رسالة هأوج   أن أحب   املقال هذا ختام يف   

 التعبئة عىل ويرشف املال ينفق من وسائر إيران

 :طهران يف املجوس اولة ملرشوع والدعم

 تدعمكم فقد التاريخ, من الدرس تتعلموا  أن أرجو     

 الدول تدعمكم وقد فعلت, وقد الصهيونية الدولة

                                                             
 ( .4514)برقم  .8/5581صحيح البخاري  (5)
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 املتحدة األمم لكم تقدم وقد فعلت, وقد الصليبية

 لتنفيذ يعوزكم الذي الدويل الغطاء بأخرى أو بطريقة

 األسوا البحر من تنفقون وقد فعلت, وقد مرشوعكم

 فعلتم, وقد مرشوعكم عىل األرض نفط من السيّال

 مرشوعكم نحو مجاهريكم بعواطف تتالعبون وقد

 !. فعلتم وقد اآلثم

 السابقة املرات كل يف أنكم إليه تنتبهوا  مل الذي لكن      

 اّفتها توجيه يف ونجحتم اآلليات, ذات امتلكتم

 والنسل احلرث وأفسدتم وأهلها, األرض وحكمتم

 كافة يف لكنكم أحقااكم, الرضع يف نفثتم أن بعد

 يف إلينا تأتون كنتم احلاقدة الصبيانية مغامراتكم
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 تكون أن وجل عز الباري فيشاء أمتنا من غفلة منعطف

 أمتنا, يف املارا توقظ التي األااة الظالمية ممارساتكم

 ونجتر   وأنتم أعقابكم عىل ونترتد   مرة كل يف فكنتم

 أم التاريخ من اتعظتم فهل ؛والعار واخليبة اهلزيمة ذيل

 بعد قائمة فيها لكم تقوم ال هزيمة اليوم تريدون

 غري وعىل بأيديكم, اإلسالم ألمة تصنعوهنا صحوة

          :املرشكني يف تعاىل قوله فيكم ليصدق منكم, رضً 

وا َعن   إهنَ  ﴿      د  يَص 
هَل م  له َوا وَن َأم  ق 

وا ي ن فه يَن َكَفر 
اَلذه

َلب وَن  ًة ث َم ي غ  َ م  َحرس  ون  َعَلي هه وهَنَا ث َم َتك  ق 
 َفَسي ن فه

ه
َسبهيله الل

ونَ  وا إهىَل َجَهنََم حي  رَش  يَن َكَفر 
 [ 83: األَنـَْفال  ] ﴾ َواَلذه

َبهيَث  ﴿   َن الطَي به َوجَي َعَل اخل 
َبهيَث مه يَز الل  اخل 

 َبع َضه  لهيَمه

م   َك ه 
وََله َعَله  يفه َجَهنََم أ  َمه  مَجهيًعا َفيَج  ك   َعىَل َبع ض  َفرَي 
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ونَ   
َارسه  . [ 82: األَنـَْفال  ]﴾ اخل 
 حظكم من أوفر اليومَ  كمحظ   يكونَ  نلَ  قوينوصد      

 .ملنتظرون اوإنَ  فانتظروا باألمس,
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