
 الناطق الرسمي في حرآة التحریر  الشيخ خزعل احمداألخ نصارصرح 
  :الوطني األحوازي بما یلي 

ى تصریح       رئيس تعقيبا عل ود   االیراني  ال ومتي            محم ى حك اد والموجه ال  أحمدي نج
شعب         قائنا ال م اش اجرة باس اليين المت ران الح ام طه ادة حك سا ، وآع ا والنم الماني

ي ، وال   سطيني األب ي الفل ة      العرب ة دول ذآورتين باقام دولتين الم ا ال ب فيه ي طال ت
الغ                   ود أن تعرب عن ب وطني األحوازي ت ر ال ة التحری ان حرآ لليهود في دولتيهما ف
ة          استغرابها باسلوب النظام العنصري الفارسي الحالي باستغالل اسم فلسطين الحبيب

   .الشعب العربي  بمشاعربهدف التالعب
  

 أن مثل تلك التصریحات لم تعد تنطلي على أحد سواء             یدرك جيدا  االیرانيان النظام   
دا آيف یتالعب            العالمين العربي واالسالمي  آان في     ، وان الشعب العربي یعرف جي

اطف      سب تع ل آ ن أج سطيني م ي الفل شعب العرب قائنا ال دماء اش بعض ب اجر ال ویت
ات  ن القومي سطاء م واز الب ي األح عبنا العرب ران ، وخاصة ش ستعمرها ای ي ت  يالت

درك       بحجة أن طهران تدافع عن       اشقائنا الشعب العربي الفلسطيني ؛ وأحمدي نجاد ی
یعرف جيدا آيفية التعامل     جاهد ویناضل ببسالة و     جيدا أن شعبنا العربي الفلسطيني      

دخل        ة ت سوا بحاج نهم ولي ن وط دافعين ع ر الم م خي رفة وه ه وش ه وعرض بارض
ران  ة طه شوفة ؛ فاالسبابحكوم ا سياسية مك اء شهداء غایته اجرة باسم دم  المت
  .فلسطين الحبيبة 

  
تخلط                       ة العنصریة ل ا هذه الحكوم ر وخبث نوای اد عن مك تدل تصریحات أحمدي نج

  .األوراق وتتعامل باوراق باتت مكشوفة عند الشارع العربي 
  

ة                     سأل حكوم نحن ن ر االستهالآي ف ذا الخب سطين به اذا آان أحمدي نجاد قد خص فل
  :طهران 

دننا                     هل س  ذین تهجروهم من م ول عن شعبنا العربي األحوازي ال تقولون نفس الق
ه      ؟ محلهم   وتأتون بمستوطنين ليسوا عربا   وقصباتنا   وم تطالب في  وهل سيأتي ی

ران  ة طه عبنا   حكوم ل ش ة أن تتقب دول العربي دى ال ة   اح ى دول زوح ال للن
ة األحواز    القامة     اخرى عربية شقيقة  دتها واستعب  التي آانت مستقلة        دول

 حدث العاقل بما ال یليق فان صدق فال عقل له           ...؟    م 1925 منذ عام    ایران
رام           ...  األجدر بحكومة طهران اعادة حقوق الشعب العربي األحوازي واحت

ة         ة لدول ثالث التابع ة ال زر العربي ادة الج اورة ، واع ة المج دول العربي ال
شعب العرب   ن ال ع األذى ع دة ورف ة المتح ارات العربي وازي االم ي األح

ول  ة ، ونق دول العربي اقي ال راق وب صدیر ... واألشقاء في الع وا عن ت آف
 ...  االرهاب لدولنا العربية بحجة تصدیر الثورة 


