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   2005 / 4 / 16: التاريخ 

  3  –  2005416: الرقم    

  
  مفوضية الثقافة واالعالمبيان 

  حول تصریحات الكذاب 
  ما شاء اهللا شمس الواعظين

  آاتب وصحفي وبوق للنظام االیراني
  في طهران

  
  شقاء في قناة الجزيرة البطلةألايها ا

  
وطني األ ر ال ة التحري ة واالعالم لحرآ صريح الكاتب نحن مفوضية الثقاف اء بت ا ج وازي ان م ح

واعظين         ( والصحفي الفارسي العنصري     سائية حول         ) ما شاء اهللا شمس ال ار الم سؤال  في االخب

ار       مذيع قناة الجزيرة  له من   ه  وج شرة االخب سلمية            في ن حول مظاهرة شعبنا العربي األحوازي ال

د        2005 / 4 / 15التي اندلعت شرارتها يوم      ا بع شمل         والتي تحولت فيم ى انتفاضة األحواز لت  ال

واعظين ان االنتفاضة صراع واشتباك                      اغلب مدن األحواز المحتلة ، فقد وصف ما شاء شمس ال

ربيتين ،   شيرتين ع ين ع صري ب ك الت أن ذل ذ   حف صيال ، وان ه ة وتف صحة جمل ن ال ار ع و ع  ا ه

ى        االسلوب   ا عل د تعودن س           ليس بغريب علينا فق ة ، ولكن نت ات الكاذب ك التلفيق ين       تل زاع ب أل هل الن

اطق                          ة األحواز وضواحيها ومن ر من مدين سع ليغطي اآث شري يت ا الب ان حجمه ا آ عشيرتين مهم

ريم آل                      ة سيد آ ر وقري ة أم تمي سوس والمالشية وقري سيتين وال الحميدية والخفاجية والحويزة والب

دور                 ة وال ادان والفالحي رة وعب دينتي المحم شمل م دت اآلن لت د ق ، سيد نعمة والكوت وامت ان  يعتق

ك التصريحات      التي  الهوجاء  هذا البوق الفارسي المرتزق انه يستطيع ان يضلل اشقائنا العرب بتل

  .لم تقنع اي عاقل ، فحدث العاقل بما يعقل 

  

ا                       بناء   ا آم ة معاناتن ر عن حقيق أن نعب ا ب على ذلك نحن نطالب اشقائنا بالجزيرة ان تفسح المجال لن

سها وهي آل اعضاءها                           رم نف م تحت ه العنصرية التي ل دافع عن حكومت فسحت لبوق فارسي ان ي

  .رجال الدين 
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ي         الم العرب ائل االع ل وس ال لك سح المج ادقة ان تف ت ص ران ان آان ة طه دى حكوم ن نتح ونح

 .االجنبي بزيارة األحواز المحتلة ولتقف على حقيقة مجريات االمور و
   

   
 مفوضية الثقافة واالعالم

16 – 4 – 2005  
 


