
 إشاعات إستخباراتية في بعض مناطق إقليم عربستان
 

 موقع عربستان ـ مصادر من داخل الوطن
 

  إذاإلقليم،أبناء و بنات  غير الصحيحة بغية ترهيب بعض األخباررة و االستخبارات اإليرانية تبث منذ فت  
واز، مدينة األه: مثلن اإلقليم العربي في بعض مد ةتداولار الواردة تؤآد أن هذه اإلشاعات مأن األخب
 . موقع عربستان للعقاب و االعتقالرض متابعي تّع إمكانية حول و غيرها،الخفاجية المحمرة،عبادان، 

انتشار هذه اإلشاعات هنا و   توسععلى المصادر في الوطن و من مدن مختلفة في اإلقليم هذهلقد أآدت لنا 
 أن  ":اإلشاعاتتقول هذه  ما ـ وريد إحاطة أمرٍ   االستخبارات حينما تـ و هذا أسلوب معروف لدىهناك 

 ـ وت أنهم ـ أي أبناء شعبنا سيكونون معرضين للعقاب في حال ثب في اإلقليماإلنترنت الذين يستخدمون
حول النشاطات العربستانية   الشأن التي تتابعها هذه الشبكةعربستان و األخبار ذاتيتابعون موقع 

 .المنفى  فيللمخلصين من عرب اإلقليم
 

  بشكٍل ما يحدث في اإلقليم من أحداٍثسبعة أشهر يتابع و منذ حوالي موقع عربستان أن و مما يجدر ذآره
 متابعات الموقع تأتي في إطار الموضوعية و المصداقية  من المعلوم أن.عام  بشكٍلإيرانخاص و في 
 في اإلقليم و بالخصوص أصحاب ت ولكن يبدو أن األمر بدأ يزعج بعض المافياالموثقة،بنقل األخبار 

 . منهمالسطوة و النفوس العنصرية
 

 السياسي العملي مع أبناء اإلرهاب الفكري و يمارسإن الجهاز األمني اإلستخباراتي اإليراني آان دائما 
 أي روح تمّرد عربية في محاوًال إخماد  سياسة التجهيل و نشرها بين العمومخصوصًا ترسيخاإلقليم و 
 تعّدى مرحلة الخوف و  قد، ونسي بأن المرحلة التي يعيشها شعبنا العربستانيالباطل و اإلذاللمواجهة 
  واالفتراءات تقوم على دحض  سياسة اإلرهاب الفكري بروح عاقلةالعربي يواجه، و أن شعبنا االنزواء

، مستلهمًا دروس  و في نفس الوقت يتحداها بروح شجاعة و أفكار واعية،وقائع عصية على اإلنكار
  في استشرافالعربيةالماضي و الحاضر لشق طريقه في تحدي من يريد أن ينتزع منه حريته و آرامته 

 . العربية األحوازيةاالجتماعية ألذاتالغد المتغير لصالح 
 
اث  جعلت منه اليوم مجتمعًا متماسكًا نسبيًا و يتأثر بما يدور حوله من أحد مختلفةبمراحلشعبنا لقد مر  

 لقومية العربية في اإلقليممنح ا سبيل في ٍ  ملموسٍ تقدم أي ةاإليرانيالدولة شهد ت، ولم خطيرة و متسارعة
السلطات اإليرانية و بعض الماضي والذي لن يكون إال بتخلي   لنسيانالدعوة أو  المشروعةاحقوقه

 ضدمارسة اإلرهاب الفكري  التي ما زالت تؤمن بالحل القمعي و مـ عن توجهاتها العنصرية عناصرها
 من الممارسات الالأخالقيه ك وغير ذليةيراناإل  الدولةشعبنا العربي و الشعوب األخرى الساآنة في

 العدالة وبدون ، دون التخلي عن العقلية الدآتاتوريةمنفي إيران ـ   ترتكب بحق القومياتالتيوالالإنسانيه 
 . إيرانعموم  في استقراراك  والتحلي بروح التسامح لن يكون هنوالمساواة

 
 تحقيقه رومتخطط له وت بما ان أنه ال الظرف اإلقليمي وال الدولي يسمح تعلم تمامًا أن السلطة اإليرانية

 ا و قواها و مؤسساتهة اإليرانيسلطة ولذلك فمن األجدى واألنفع لل،ة اإليرانيالسلطة الفارسية في الدولة
يغ للعيش والتفاهم والعمل على حقن الدماء وإقامة المجتمع المتعدد عن ص أن يبحثواالسياسية المهيمنة 

لن ينسى   وإن آان أبدًا،ويعفو العربستانيلشعب  ايغفر سربماوبهذا  والمذاهب،واألديان  األعراق
  ..الشهداء
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