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From: al-ahwaz [al-ahwaz@al-ahwaz.com]

Sent: Saturday, June 22, 2002 12:38 AM

To: 'sabah almusawi'

Subject: RE: 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو آره المجرمون

  صدق اهللا العظيم
  

 حضرة األخ صباح الموسوي المحترم
 تحية عربية احوازیة وبعد

  
تلقينا رسالتكم التضامنية مع شبكة األحواز لالنترنت ضد التهدیدات االیرانية االخيرة التي تتهم الشبكة بعالقتها بتنظيم القاعدة ، هذا 

الجانب الفارسي  االتهام غير الصحيح والصادر من جهاته الجاهلة والتي تبين حقدها االسود على األحواز واالحوازیين ودنائة
بهدف انهاء اي دور وطني وقومي للشعب العربي األحوازي یهدف منه النهوض الوطني بالقضية   بأستخدام ابشع االساليب واقذرها

 .األحوازیة وابرازها الى حيز الوجود االعالمي والسياسي 
  

وان التهدیدات االیرانية االخيرة هذه ال تؤثر على مسيرتنا االعالمية ولن یستطيع العنصریون الفرس من اجهاض صوتنا صوت 
األحواز الحر المتمثل بشخصية شبكة األحواز لالنترنت ، الن الوقت قد اختلف عن العهود السابقة والمعطيات ایضا هي االن مختلفة 

، واالهم من هذا وذاك اننا نحن األحوازیون قد امتلكنا وسيلة اعالمية هامة وبأدارة متميزة وهي احوازیة صرفة ، وصمام االمان 
بأیدینا نحن األحوازیين وليس بيد غيرنا آما آان في السابق ، ولن یكون بعد اليوم األعالم األحوازي وسياسته بيد غير ایدي احوازیة

، وهذا ما آنا ننشده في السابق ولكن الظروف في تلك المرحلة قد تجاوزناها والى االبد انشاء اهللا بفضل سياستنا الصحيحة والتي 
ناضلنا من اجل انجاحها ، وآما هو معروف لدیكم ولدي آل من عاصر الفترات السابقة وخصوصا فترات الثمانينات آيف استطعنا ان 

وهذه اول صحيفة ) والتي آان یصدرها االتحاد العام لطلبة وشباب األحواز التابع لحرآة التحریر الوطني األحوازي  ( آارون  نظهر
احوازیة بأقالم احوازیة وبطاقات احوازیة صرفة ایضا ، وان شبكة األحواز لالنترنت هي حصيلة السياسة االعالمية السابقة التي 

مع مراعاة السياسات االعالمية الجدیدة واستخدام افضل االساليب في عمليات االتصاالت ) آارون ( آانت تتبناها تلك الصحيفة 
والتفاهم والتخاطب مع الجانب المقابل سواء آان احوازیا او عربيا اودوليا ، وبفضل هذه السياسة المتزنة استطعنا ان نكون مقبولين

الى حد آبير من جانب االعالم العربي واالجنبي ، ولكن مازلنا نعاني من سياسات التعتيم االعالمي العربي الذي لم یرتقى بالقضایا 
العربية المصيریة ولم یعطيها حقها ولم ینصفها بسبب حالة التردي العربي وعدم مسؤولية االنظمة العربية بممارسة دورها القومي 
المسؤول بشكل آامل وحضاري مع تلك القضایا المصيریة ، ولكن بالرغم من تلك الحالة اال اننا عقدنا االصرار في مواصلة الطریق 

االعالمي ليشق طریقه ولتغدوا شبكة األحواز لالنترنت ساحة اعالمية واسعة لجميع التنظيمات االحوازیة والشخصيات االحوازیة 
لكل هموم المواطن األحوازي لتكون مطلبا وطنيا حقيقيا  ومثقفيها ولكل مواطن أحوازي یرید ان یعبر عن اراءه وافكاره ، ومنفسا

لكل نشاطات األحواز ، الن نحن االحوازیين آنا محرومين من نعمة االعالم في السابق وآنا نترجى آل الصحف العربية ان ینشروا 
لنا بيانا سياسيا او ادبية تاریخية عن األحواز وآنا نعني لنعبر عن اصواتنا وطرح قضایانا االحوازیة وشرح حقوق شعبنا الذي یعاني

الویلين ویل االشقاء العرب ومرارة االحتالل الفارسي ، وبمجرد نجاحنا في تأسيس شبكة األحواز لالنترنت واعتمادنا على جهودنا 
وقدراتنا وطاقاتنا وامكانياتنا البسيطة قررنا ان ال تكون شبكة األحواز حكرا لحرآة التحریر الوطني األحوازي او اي فصيل او تنظيم 
وانما هي موقع األحواز لكل االحوازیين فصائال وتنظيمات ونقابات وشخصيات وآتاب ومثقفين وساساة ومواطنيين عادیين ، وهكذا 

 . شبكة األحواز لالنترنت منكم واليكم .. ایها األحوازي : البد ان تكون شبكة األحواز لالنترنت وهكذا استطعنا ان نحقق شعارنا 
  



وان التهدیدات الفارسية االخيرة وغيرها وطيلة السنوات الماضية ومنذ تأسيس الشبكة ليومنا هذا والشبكة تتلقى رسائل تهدید لثنينا 
عن مواصلة النداء األحوازي واسكات هذا الصوت المعبر عن حقيقة الشعب العربي االحوازي ومطالبه وحقوقه وتاریخه ، فلم یرق 

للعدو الفارسي ان یرى لهذا الشعب صوتا بهذه الصورة وبهذا الحجم وبهذه الهيئة التي تليق بقضية شعب مستعمر من حيث 
في الحریة والتحریر واالستقالل وشرح  االسلوب والتصميم واالدارة وفن الخطاب السياسي ینقل ویعبر عن تطلعات هذا الشعب 

یعكر مزاج العدو الفارسي العنصري ومخابراته االیرانية ویفشل  تاریخه وتوزیعه على آل الوسائل االعالمية في العالم وهذا ما
خططه التي تسعى الى تثبيت سيطرة فارس على االحواز اما الشبكة فقد تسعى الى نشر الوعي السياسي وتوسيع دائرته في االحواز 

 .المحتلة وجالياتنا االحوازیة في المهجر 
  

 ایها األخ صباح الموسوي 
مرة اخرى نكرر شكرنا على تضامنكم مع شبكتكم شبكة األحواز لالنترنت التي عبرتم بها عن اصالة موقفكم الثابت تجاهها ورفضكم 

 . التالحم األحوازيللتهدیدات االیرانية االخيرة وبذلك آان تأیيدآم هذا معمقا
مبادرتها االولى والسباقة في تقدیم تضامنها مع الشبكة ونشكر  ومن هنا ایضا نود ان نعبر شكرنا الى االخوة في منظمة ميعاد على

  .وهبوا لنداء المسؤولية  آل الخيرین من ابناء شعبنا الذین تنادوا وتعاضدوا والتفوا
  

ایها االحوازیون ان تضامنكم هذا مع الشبكة اثبت للفرس ان االحوازیين هم جسم واحد في یوم المحنة وان اهدافهم ال تخرج عن 
، بورآتم ایها االحوازیين ، وبورآت نفوسكم المفعمة بالطهر الوطني والحب الجياش  هدف الشعب األساسي في التحریر واالستقالل

، واهللا ینصرآم بنصره على عدوآم الفارسي وتعودوا معززین مكرمين الى وطنكم الذي هو مالذنا وآرامتنا ومدفننا  الرض األحواز
 .وحياتنا ومستقبلنا ووطن ابنائنا واجيالنا القادمة ووطن الشعب األحوازي

  
 وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدیر

  ودمتم للنضال
  

 شبكة األحوازلالنترنت
 م 2002 /6  /22

  
   
  
  

  

-----Original Message----- 
From: sabah almusawi [mailto:almousawi17@hotmail.com]  
Sent: Thursday, June 20, 2002 5:53 PM 
To: al-ahwaz@al-ahwaz.com 
Subject:  
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