
 قصد بعض أعضائنا مدينتي المحمرة و عبادان المنكوبتان ببرآات حجة الكفر و الكافرين و في ما يلي بعض ما شهداه من جرائم اإلحتالل اإليراني

إبتلعت إيران إخصب األراضي الواسعة لألحوازيين و إعطتهن للمستوطنين الفرس و: في القرب من األحــواز العاصمة و علي طريق األحـواز عبادان   
و آذلك نهبوا األراضي... للشرآات الفارسية و ذلك ضمن مشروع قصب السكر في تلك المنطقة و يسميه الفرس مشروع سلمان الفارسي لزراعة السكر و   

و إعتقوا في األحــواز العاصمة و علي مقربة منها في الخزامي و آوت النواصر المزيد من شبابنا الباسل) آزادآان: (األخري بحجة مشروع أحواض سمك   
عمدت سلطات اإلغتصاب الفارسي إلي هدم بيوت أحد األحوازيين الفقراء و ذلك: الشجاع و نشروا الكثير من الوحدات العسكرية و في المحمرة و عبادان   

من نيسان إبريل و بسبب ذلك توفي الرجل 29بعد أخذ جميع أراضيه المجاورة لبيته بحجج مختلفة و فارقة و بعد ذلك هدموا بيته علي رأسه الجمعة ال  
 العجوز و ذلك في المقربة من دوار العروج في شارع بيت المقدس في المحمرة البطلة الصامدة و عمدوا علي سلب أراضي العرب التي تقع علي شارع بيت

و ذلك بإعطائهم علي المتر المربع في هذه المنطقة) هذه األمثله ليست للحصر بل هن آأمثله تقع في اليوم عشرات المرات في عبادان و المحمرة( المقدس   
و من ال يوافق علي بيع أرضه او بيته لهم) دوالر200مايقارب ال(مليون ريال إيراني 2و األرض تباع هنا للمتر المربع ) دوالرات8(ألف ريال 70الغنية فقط 

30يهدمونه علي رأسه و رأس عائلته ، هذا و لم تنفع مع األحوازيين األبطال هناك أي سياسة تفريس و هذا ما جعل الفرس يبطشون هذا البطش ، فمنذ   
%30و ضلت المحمرة و عبادان منكوبتان من الحروب و القمع إلي يومنا هذا و أآثر من ... سنة و أآثر لم يرمموا أي بيت او شارع او مدرسة او مسجد أو 

 منهم لديهم مشاآل في العيون و لدي األهالي هناك مخاوف من تلوث آيميائي لمدنهم من تجارب آيماوية علي أرضهم و أيضًا ينتشر هناك األمراض الكثيرة
 في تلك البقة و في منطقة مولوي في عبادان ، صادر الثوار في األيام الماضية األموال األحوازية المسروقه في أحد بنوك اإلحتالل و المستوطنين الفرس
 األغنياء يأتون إلي المدينتين لإلستيطان بهن و بشكل آبير و يجدون آل الوسائل المساعدة لذلك من قبل اإلحتالل ضمن مشاريع التفريس الواسعة هناك و
 لهذا نطالب جميع االحوازيين من أهل عبادان و المحمرة المهجرين في المدن األحوازية األخري و المدن اإليرانية و من جميع األحوازيين في المدن األخري

في المحمرة و عبادان لحمايتها من التفريس و ذلك ألن في مولوي وحدها يريدون أن يجلبون المستوطنين األآراد و يظيفوهم علي... شراء أرضي و بيوت و
علينا التحمل و حماية أراضينا... المستوطنين القدم و إن لم نحمي أراضينا من سيحميهن و ال تتكاسلوا و تقولوا أن المحمرة ليس فيها ماء صالح للشرب و   

و هي قوة خاصة و مسلحة بعتاد خفيف و) يقان ويجة(هناك و لن يحميهن غيرنا فعلينا عدم التخاذل ، و تنتشر القوات الفارسية المحتلة و مايسمي ب  
و تعتقل المشبوهين بإنتمائهم للمقاومة األحوازية الباسلة و إبتلعت... متوسط ، و تنتشر في جميع دوارات و ميادين المدينتين و تفتش المارة و السيارات و   

 معسكرات القوة البحرية المحتلة في المحمرة أرضي واسعة في المدينة و ذلك بداخل و مرآز المدينة و يأتون بلجامعين الفرس و المستوطنين للدراسة في
 هذه الكليات العسكرية الممنوعة علي العرب

1426, ربيع األول 22, االحد  

 المنظمه اإلسالميه السنيه األحـوازيه
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