
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المنظمه اإلسالميه السنيه األحوازیه

 مؤسسة الدراسات القوميه األحوازیه

تعقيم األحـوازیات: من الخطط اإلجرامية للعدو الفارسي   

 إلي آل منصف في العالم
 الجرائم الفارسية آثيرة ضد شعبنا العربي األحـوازي المسلم ، و منها الجرائم ضد اإلنسانية و جرام ضد الطبيعة السكانية

 األحـوازیة و الجرائم ضد البئية الطبيعية األحوازیة و هذه الجرائم یصعب إحصاء أضرارها و تعویض خسائرها ، فسرقة التربة
 األحوازیة و تصدیرها إلي المدن اإلیرانية و إلي الدول األخري و آذلك تلویث المياة األحوازیة و التي إذا ما إستمرت ستقودنا إلي

العدد( مالیين أحوازي  8فقر مائي بعد أن آان نصيب الفرد األحـوازي إذا ما حسبنا المخزون المائي القومي األحـوازي علي عدد   
متر مكعب ولكن في ضل اإلحتالل 3000متر مكعب و حتي ال 2500یكون نصيب الفرد منها أآثر من ) الحالي لسكان لألحوازیين   

متر مكعب سنویًا و قد یصل إلي أعداد خطيرة أخري و تلویث الهواء 800وصل نصيب األحـوازي في األحـواز المحتلة إلي أقل من 
تترجم األهداف اإلستعماریة الفارسية اإلیرانية المخربة تجاه األحـواز و شعبه الصامد و تدخل اإلرهابيين.... في األحـواز و   

 المجرمين من الشاهات الغير معممة إلي الشاهات المععة و الماللي في باب المفسدین في األرض و بهذا و غيره یجوز التعامل
 معهم آمحتلين من الدرجة األولي و یجوز محاربتهم و طردهم من أرضنا بأي وسيلة ممكنه ، الجریمه الخبيثة الجدیدة القدیمة ضد
 شعبنا هي خطة قذرة تهدف إلي تكميل المخططات اإلیرانية ضد شعبنا و هي المخططات التي ظهرت بعض أشكالها مع تسریب

إلي الثلث في مقابل ثلثين للمستوطنين) األحوازیين األصليين(الرسائل اإلیرانية التي آانت تأمر بخفض سكان األحـواز العرب   
 الفرس و غيرهم من اإلیرانيين و ظهرت هذه الجرائم جليًا علي أرض الواقع فنتحدي حكام فارس بسماح للجان التحقيق بلوصول

 إلي األحـواز و التحقيق علي أرض الواقع ليشاهدون المستوطنات و الخطط اإلستيطانية الكثيرة و التي صارت علي شكل
 مشروعات موسعة تقسم بين الماللي فيأخذ اإلرهابي رفسنجاني قسم من أرض األحـواز بحجج مشاریع قصب السكر و أحواض

برئ منهم) رض(الرضا و ) رض(ویأخذ المجرم خامني اي مشاریع بإسم األمام الرضا ... األسماك و مشاریع سياحية و شرآات و 
العربي و مازالوا یسمونه األمام) ص(و من جرائمهم اإلرهابية ضد شعبنا، الرضا الذي لم یغفر له الفرس أنتسابه إلي النبي محمد  

ولكن الخطة الجهنمية لجرائم هؤالء اإلرهابيين.... ، و مشاریع أخري آثيرة بإسم الجيش و الحرس و قطعان البسيج و الغریب   
ونشر ثقافةسنوات او أقل من ذلك و ذلك بتعقيم النساءاألحـوازیات  10 تسریع تخفيض عدد األحـوازیين إلي الثلث خالل هي  

أي األطفال األقل حياه أفضل و عدم الزواج من أبناء العم و عدم التسریع) فرزند آمتر زندآي بهتر(مساعدة لذلك بين أبناء شعبنا ك
30عام و هو طبيعي وذلك ألن عددهم یبلغ ال 35ليصوصلون شعبنا آإلیرانيين الفرس التي یبدء سن الزواج بينهم من ال( بزواج   

 مليون و أآثر ولكن هذا یشكل خطرًا علينا ألن عددنا ليس آبير و ال یوازي أعداد أعدائنا و هذه الخطة ال تتناسب و ثقافتنا العربية
و تشجيع إخالط النسب بين األحـوازیين و اإلیرانيين ولكن قبل أن نشرح لحضراتكم هذه الجریمة نرید أن ننقل لكم) اإلسالمية   

 صورة عن المستشفيات في األحـواز ، في األحـواز صار آل شئ إقطاعي ، صار األحـواز بلد األغنياء و جحيم األحـوازیين
( للمستوطنين اإلیرانيين و تندر المستشفيات و المستوصفات و المصّحات الحكومية) األهلية(و تكثرالمستشفيات الخاصة ) الفقراء  
أن یشتري جميع ما یحتاج: ، عليه قبل آل شئ بعد الوصول إلي المستشفي ) جرح بسيط او جرح خطير: (إذا أحـوازي ُجرح  ،  

و آل هذا علي حسابه الخاص في المستشفيات الحكومية و بعد ذلك عليه و حتي لو آان.... إليه للعالج من قطن و دواء و مطهر و 
 یحتضر أن یدفع قبل ذلك قيمة عالجة في المستشفي و یأخذون منه األموال الكثيرة و بعد أن تنتهي العملية او المعالجة مباشرة

 یقولون له أخرج ال مكان لك هنا بعد األن في مستشفيات ليس فيها أي أحترام للنظافة و التي تختلف أختالف آبير عن المستشفيات
 المخصصة للمستوطنين العاملين في شرآة النفط و مشتقاته و شرآة الغاز او شرآة الحفریات النفطية و شرآة الفوالذ و غيرها
من الشرآات الكثيرة التي ال یوظفون فيها األحـوازي إال ما ندر ، و الصورة تختلف عند وصولها إلي المخططات الفارسية البغيضة
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العمليات الجراحية لتعمقيم األحـوازیات ، مجانية و بدون خسارة أي فلس ، لماذا في هذه الدولةضد شعبنا ، فمنذ فترة صارت   
 اإلرهابية ، تصرف علي عملية مجانية و التي تسوق لها دولة اإلحتالل منذ فترة طویلة ، وبهذا یمنعون األحـوازیات من اإلنجاب
 مجددًا و أغلب حاالت هذه الجرائم في فتيات صغيرات السن ، إنظر إلي هذه الجرائم العنصریة الحاقدة علي العرب و علي الشعب
 العربي األحـوازي الباسل و أما الطفل الخامس فال یصدر له جنسية و بذلك یبقي محروم من أي حقوقه التي هي ال شئ مقابل ما

و یوجد أوامر إجرامية من حكام فارس إلي جميع المستشفيات في األحـواز و التي ال یعمل فيها إال القليل.... یستحقة من ثرواته و   
:من العرب و قطاع الصحة بكامله یعد قطاع آخر من قطاعات المستوطنين الوافدین علي األحـواز ، هذه األوامر اإلجرامية هي   

و بدون أخذ اإلذن منهم و من أزواجهن و ذلك بعد عملية الوالدة مباشرة و طبقت... تعقيم األحوازیة بعد الطفل الثاني او الثالث و   
 الجریمة علي األالف حتي اليوم و اهللا یعلم ماذا یخبئ لنا الماللي غير ما ظهر منهم من جرائم إرهابية وحشية ضد شعبنا األعزل
 لهذا نحذر شعبنا من القبول بهذه الجرائم او تقبل الثقافة اإلیرانية المخطط لها أن تكون ثقافتنا و ال و ألف ال لهذه الخطط اإلجرامية
 و نشدد علي ذلك ، ال توافقوا علي هذه الجرائم و إقتلوا آل مجرم أجرم هذه الجرائم بحق شعبنا او سوق لها في دولة اإلحتالل و

و من آیات الشيطان الذین یفتون فتاوي مساعدة لذلك و لتخفيض أعدادنا نسبتًا إلي أعداد... في اإلعالم المرئي و المسموع و   
و خلق نزاعات بيننا إلشغالنا ببعضنا و لينسوننا ، اإلحتالل و وجوده الغير شرعي علي أرضنا... المستوطنين و قوات اإلحتالل و   

 و جرائمة الضد اإلنسانية ضد شعبنا الباسل و حسبنا اهللا و نعم الوآيل
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