
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 یا شعب ما ایهزك ریح

  4 بيان رقم

 يا ابناء شعبنا االبطال ، ايها المناضين و المناضالت

م                                 ذل ، فحياآ ان انتفاضتكم المبارآة اثبتت للعالم اجمع و العدائكم الحاقدين ان االهوازي يموت و ال يرضى بالحياة مع ال
عبنا ا ش و و ال              اهللا ي م و ال تهن و ان النصر حليفك م و اعلم دق آنت ع و خن ي اي موق م و ف ا آنت اآم اهللا اينم الباسل ، حي

 .تحزنوا فانتم االعلون و عدوآم هو الذليل المهزوم ال محال

 :في بياناتنا السابقة نلفت انتباه االخوة و االخوات الى الموارد التالية   استمرارا لما ذآرناه

  

فوس                                   -1 ضعيفي الن ه بعض من  و           يريد النظام االيراني ان يوجد بين صفوفكم االنقسام بضم ه ، فال ثبال ى جانب  ال
 بهذا االمرو اعلمو ان قلوب الشعب معاآم و ال تنسو أن اخوتك في سائر المدن يتسابقون لإلستمرار باالنتفاضة                

ل من سولت            . إن هذه االنتفاضة البد أن تستمر       . و ال تأخذآم في هذا المجال لومة الئم              و نفس الوقت نحذر آ
دة   من ضعيفي النفس و االيمان من مغبة الوقوع في فخ العدو والتعاون معاه ضد مصال شعبنا و                           نفسه  مسان

 .نحذرهم و سوف نفظحهم و ستكون وصمة عار في جبينهم. هؤالء المجرمين الذين قتلوا اخوتنا و اصدقائنا 

ات ضحوا                                -2  ال تزعزآم وعود العدو الباطلة و الكاذبة و تذآرو أن لكم اخوة قد استشهدو و لكم رجال خلف الزنزان
 و اجعلو صورهم ونصب اعينكم و ال تنسوا شهدائنا        . الوطن و عزت الشعب     بحياتهم و بحرياتهم من اجل هذا      

 .االبرار فانهم اآرم مناجميعا و شموع يضيئون لنا الدرب 

ده                          -3 ا ال نري د الشر لآلخرين آم ة و ال نري اة عنصري ا دع ا لسن  احذرو من التعدي و التعرض الى غير العرب فانن
 .و لكن نحذر آل من اراد بنا السوء فسوف نعاقبه عقابا شديدا النفسنا 

 و تتحرآو و تعملو بانتظام و دقة حاولو ان تسيروا     -4

 اهتفوا و ارفعوشعاراتكم باسم االهواز و غنوا للوطن و االرض حتى يصل صوتكم للعالم اجمع ، فانها فرصة ال                      -5
 تعود ثانية 

  اللجنة التنسيقية لتنظيم االحتجاجات الجماهيرية على الوثيقة الصادرة من مكتب خاتمي 
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