
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

فارس الكلمة في الوطن نثر آلماته آصواعق حق أصابت صميم الباطل فلم 
  عباس أسحاقي یشدویحتمل الطغاة الجبناء سماع أسد األحواز و فنانها

 فما آان منهم إال اعتقال حكام طهرانبصوت الحق و الحریة الذي زلزل 
 ثم ترحيله إلى ینة األحواز و زجه في سجن المخابرات بمدفنان األحواز

  سجن في طهران آما ذآرت وآالة المحمرة لألنباء
  

 أن یسبق وآالة المحمرة لألنباء أنة لم هو الالفت للنظر و االهتمام ما ذآرت
  !!!!!! تم نقل معتقل سياسي من األحواز إلي طهران من قبل 

  
  

   قال تعالى
  

َهُدوا اللََّه َعَلْيِه ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعا
َفِمْنُهم مَّن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّن َینَتِظُر َوَما َبدَُّلوا 

  َتْبِدیًلا
   )23اآلیة (سورة األحزاب 

  
 یحد عن يه فهو ینتظر و لم یبدل موقفه و لمنعم لقد صدق ما عاهد اهللا عل 

 غير هرائبج بكل شجاعة عن الوطن و القومية و الكوفية  ، ینشدطریقه 
  أناشيد و أهازیج طالما أثارت جماهير األحواز معهودة

  
عباس أسحاقي لك في عنق آل أحوازي وطني و شریف دین و قد آن أوان 

سداده ، یجب على أبناء األحواز الشرفاء المطالبة بإطالق سراح جميع 
المعتقلين األحوازیين و على رأسهم  فنان األحواز عباس أسحاقي الذي أبعد 

  عدوانًا عن أرض الوطن إلى طهرانمًا و زورًا و ظل
  

   بحادثتين وقعتا في التاریخ األحوازيو تذآرني هذه الجریمة
  



 خزعل رحمة اهللا عليه       ما حصل ألمير المحمرة الراحل الشيخ : األولى
 ، حيث آان الشيخ خزعل  نقله من المحمرة إلى طهران ثم قتله في سجنهو

    اسية في األحوازرمز السلطة السيیمثل 
  

ما حصل من نفى اإلمام محمد طاهر الخاقانى أعلى اهللا مقامة :  الثانية
  رحمة اهللا عليهالشریف ووضعه تحت اإلقامة الجبریة في قم إلى حين وفاته

 ، حيث آان اإلمام یعتبر رمز في منتصف الثمانينات من القرن المنصرم
  دیني راقي في األحواز

  
   و السؤال یطرح نفسه

   طهران ؟؟؟ سجن فيلماذا تم نقل الفنان عباس أسحاقي إلى
  

    نقل المناضل عباس أسحاقي إلى طهرانهذه الحوادث و نربط بين
  

 الضعف و  علىسة مكشوفة من سياسات االحتالل تدلفنفي المناضلين سيا
 و مطالبات شعبنا العربي بحقوقه  الحيلة أمام المد الثوري المتصاعدقلة

  المشروعة
 هو التأثير النفسي على المناضل و قطع الصالت ف هكذا سياساتهد

المتبادلة بينه و بين الشعب و تحييد دور المناضل و إلغاءه من معادلة 
  النضال الشعبي

   
 ساحات من تمحوا آل أثر لهذا المناضل معتقدین أن هذه الخطوة سوف

 ليكون عبرة لغيره من المناضلين فال یحذون حذوه و ليتراجعوا عن النضال
  االحتاللأي محاولة للتخلص من بطش و دنس 

  
سبة لهم ، فهو یمثل لقد قدر الفرس خطر فنان األحواز عباس أسحاقي بالن

 و یعتبر من العوامل أحد أهم الرموز اإلعالمية و الثقافية في األحواز
 و ترسيخ الهویة العربية األحوازیة في ذهن الداعمة للتحرر األحوازي

  المواطن األحوازي و بث الوعي الوطني بين المستمعين
  

 داخل إیران من حيث تعيش إیران صراع محموم على مختلف الجبهات في
قبل الشعوب و القوميات المختلفة و في خارج إیران من قبل الغرب و دول 

 ، حيث تأزمت ة الفقيه في السلطة محاولة إلطالة بقاء نظام والیالجوار في



الكثير من المسائل على الصعيدین الداخلي و الخارجي و  وصل بعضها 
  لطرق مسدودة تحاول إیران عبثًا الخروج منها

  
و سبب عدم قدرة إیران على حل هذه المسائل هو الطرق المتبعة لحل هذه 

البطش و  األزمات فهي تتعامل مع الكل بتكبر و استعالء مع الكثير من
  القوة و التجویع في الداخل

  
فنان األحواز األول اليوم یعيش في ظالم سجنه بطهران و نسأل اهللا العلي 

القدیر أن یفك أسره قریبًا ليعود ألحضان وطنه و أسرته و شعبه ، فما 
  یجري لعباس هو مصير و قدر المناضلين الشجعان 

  
  فنان األحــــــواز األول و ما وصوله لسجون طهران إال داللة على نجاح 

و تخبط األنظمة األمنية في طهران لدرجة إتباعها في مسيرته النضالية 
هكذا سياسات أن دلت فهي تدل على أن األحواز لم تشكل و لن تشكل جزء 

من إیران و هي أآبر دليل على جریمة االغتصاب الفارسية ألرض 
  األحواز العربية 

  
یحاول أن ینسب المسروقات و ملكيتها فطهران تعمل عمل اللص الذي 

لنفسه بكل تبجح ، بينما تحاول من طرف أخر إزالة آل أثر ألصحاب 
، لكن الحق ال یضيع ما دام وراءه )  األحوازیين(المسروقات األصليين 

 ، فحقنا واضح وضوح مطالب و خصوصًا إذا آان هذا المطالب أحوازي
  الشمس

  
يد المناضلين في سجون حكومة طهران و و في الختام اسأل اهللا أن یفك ق

   إلي أسرهم  قریبًا أنشاء اهللایرجعهم سالمين غانمين
   

  أخوآم أبو محي الدين األحوازي


