
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  اإلعالمية األحوازيةقع اموالاألعزاء في واألخوات األخوة 

  تحية طيبة وبعد

ان شعبنا العربي األحوازي يقدر جهودكم الكبيرة التي تبذلونها في التعريف في قضية شعبنا العادلة، 

 في كسر ،ة األخرىقدر مساهماتكم الفعالة، الى جانب المؤسسات اإلعالمية األحوازية والعربييو

الطوق من التعتيم األعالمي الذي سعت القوى المعادية لقضية شعبنا في فرض سياسة التعتيم على 

نضاالت شعبنا األبي وعلى عذابات اهلنا على تراب وطننا الكريم من جراء سياسة التمييز العنصري 

  .الذي تتبعة الحكومات الفارسية المتعاقبة

  األخوة األعزاء

 انتفاضة شعبنا الباسلة الكثير من القيود وفتحت األبواب واسعاً لمتابعة مسيرة الحرية لقد حطمت

. من هيمنة المحتل الفارسي الغاصب  والتحرير والخالص لوطننا األحواز وشعبنا العربي األحوازي

  .هذا المحتل الذي وقع في مأزق سياساتة العدوانية

 في بث روح الفتنة وروح الشقاق والتمزيق بين هرة طويلهذا العدو الماكر والمخادع والذي يملك خب

هذا العدو ايها . صفوف شعبنا طوال الثمانين عاماً الماضية من عمر اإلحتالل الفارسي الغاشم لوطننا

هجوم من نوع األخوة األعزاء بدأ من خالل اجهزة المخابرات وبعض األجهزة اإلعالمية من شن 

الرموز وهذه هذة . ة وقواه الوطنية السياسية والدينية والعشائريةخاص على شعبنا وعلى قواه الحي

 يلتف حولها شعبنا وقالع يحتمي بها شعبنا في ايام منارات شامخةالقوى التي شكلت والزالت تشكل 

  .الشدة والضروف الصعبة

ببعض لقد بدأت الحكومة الفارسية عن طريق اجهزة المخابرات والدعاية في شن حملة تشويه وتشهير 

 وبدأ هذا العدو بخلط الصالح بالطالح في محاولة منه يائسة ،رموزنا الوطنية التي يعرفها شعبنا جيداً

الة الصمود ح العالية وضرب هبين ابناء شعبنا بهدف كسر معنوياتلخلق حالة من البلبلة والشكوك 

  .من خالل اإلنتفاضة المباركة والتصدي األسطوري التي اكتسبها شعبنا

التي عانت من اإلضطهاد  ياسة نشر األكاديب والتشويه لسمعة رموزنا األجتماعية والوطنيةان س

 بين ابناء فرقةت وسياسة خلق الحساسيات والوالنفي واألعتقال في سجون الطغاة في حكم الماللي،

 عاشتها وعرفتها كل الشعوب واألمم التي واجهت ، اصبحت مكشوفة ومعروفةالشعب الواحد

التي تتبعها حكومة الماللي في طهران ضد ابنا " فرق تسد"فسياسة . ر واإلحتالل الخارجياإلستعما



في خلق الصراعات العشائرية العربي في مدن وقرى وبوادي واهوار األحواز شعبنا ومجتمعنا 

  .لن تنجح وسيكون شعبنا اذكى من االعيبهم وخططهم الهدامةوالحزبية 

تبثها اجهزة المخابرات اإليرانية عبر وسائل اإلعالم قاصدة التشهير ان البيانات التي بدأت تنشرها و

 هء هذزج اسما من خالل ، التي ارتبطت اسمائهم بعروبة امارة األحواز،ةواإلساءة الى رموزنا الوطني

 بين اسماء عدد من العناصر المشبوة والمعروفة لدى شعبنا بتعاملها مع اجهزة األمن الرموز الشريفة

 ان استهداف اسماء هذه الرموز هو .اإليرانية، كانت أخر ما انتجته آلة التخريب والتفتيت الفارسية

   .استهداف لعروبة األحواز ومحاولة إلعطاء شرعية إلحتالل القطر األحوازي

 واألخوات واثقون من أن شعبنا أوعى واذكى من خداع  تلك األجهزة وسيفوت شعبنا لكننا ايها األخوة

 وشعبنا بفطرتة وذكائه . الفرصة على المعتدين الفرس واجهزة تخريبهم الطويلة وتجربته العاليبوعية

فأعالمنا ستظل شامخة مهما . قادر على التمييز وبين الشريف والخبيث وبين الوطني والعميل المندس

  .عصفت ريح السموم

اقع اإلعالمية األحوازية على وجهه الخصوص التنبه والحذر من الوقوع في واننا نهيب بالجميع وبالم

 من قادة  سياسيين وقادة فخ واحابيل هذه الحمالت الدعائية المعادية التي تستهدف المس برموز شعبنا

دهم العالي امام ضغوط وتهديدات دينيين وقادة مجتمع من شيوخ عشائر وقبائل يعتز شعبنا بصمو

هؤالء الرجال الذين ظلو في الضروف الصعبة التي مر . األجهزة الحكومية المختلفة لدولة اإلحتالل

 وظلوا الشاهد الحي على تواصل  العربيةبها شعبنا السد المنيع في وجه سياسة التفريس ومحو الهوية

  . على طريق السلفالكفاح العربي في وطننا جيل بعد جيل وسير العقب

 المتواجدون في ان كشف العمالء والتعامل معهم وحل موضوعهم هي من اهتمامات احرار األحواز

الحركة الوطنية . عبرطرقهم وامكانياتهم المناسبة كل انحاء الوطن وفي كل األحياء والشوارع

ثورة الجزائر والثورة . األحوازية هي المخولة في التعامل مع الخونة األوباش وهم قادرون على ذلك

   . يتعلم منها كل احرار العالم نتعلم منها كماالفلسطينية مدارس عمالقة في الثورة

األخوة األعزاء اردنا من خالل هذا البيان ومن خالل هذه الرسلة الشعبنا األبي التنبية والتحذير من 

وحدة شعبنا المقدسة ونصون افظ على حالوقوع في فخ ومصيدة سياسيات العدو الفارسي التخريبية لن

في محاوالته كرامة وسمعة شرفاء شعبنا و نشير الى الخطط الخبيثة التي يمكن ان يتبعها العدو 

  .الخروج من عزلتة الخانقة التي يعيشهل هذا النظام العنصري المتهالك

  عاشت األحواز حرة عربية

  عاشت فلسطين حرة عربية 
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