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 «واعتصموا بحبل اهللا جميعًا و ال تفرقوا » 
 الوعي           التضامن             الحریة

 أيتها األخوات الماجدات /أيها االخوة االماجد
 يا أبناء شعبنا العربي األهواز

 فيـه روح التطلـع إلـي        نعيش هذه األيام إنجازا ثورياً من إنجازات الثورة المباركة تتبلـور          
المجتمع المدني الواعد بإطفاء روح التسلط و االستبداد التي بدأت منذ استيالء النظام الملكـي               
البائد علي الحكم وظلت جاثمة علي صدور هذا الشعب لعقود طويلة واستمرت حتـى بـزوغ                

ير اإلنسانية  فجر الثورة المجيدة حيث عاني خاللها شعبنا العربي الغيور من شتي األساليب غ            
و التي كانت تمثل منهج النظام آنذاك و أسلوبه لطمس الهوية القومية و تغيير معـالم البنـاء                  
الديموغرافي للمنطقة ولكن هذه الهجمة و برغم شراستها تحطمت علي صخرة صمود شـعبنا              
الصامد، مستبشراً بغٍد منير حتى أخذت تلك الغمامة تنقشع ولتكشف عن شمس الحرية علـي               

فبدأت صفحة التاريخ التي تصنعها األيادي المخلصة و        . وع إيران معلنةً نهاية عصر الظلم     رب
العقول النيرة من أبناء هذا الشعب و نحن كصفوٍة واعية من الطلبة الجامعيين نتطلع لمد جسر                
الصلة بين أبناء شعبنا عامةً و بين النخبة المثقفة خاصة و لتهدي المسـيرة باتجـاه المطالبـة     

قانونية التي تحمل روح العصر و ضرورة إرساء دعائم المجتمع المدني المنشـود و هـذه                ال
المهمة ال تتيسر الّا بتضافر الجهود و حشد الطاقات لكافه أبناء شعبنا العربي، مـن مختلـف                 

 .القطاعات لإلسهام في بناء المجتمع علي أنقاض تركته حقبة االستبداد
 :أيها االخوة أيتها األخوات

نا نمّد يد العون و المساعدة نحوكم و ندعوكم للوقوف معنا كي نعيد لهـذا الشـعب هيبتـه                          أن
و نمسح عن وجهه غبار ما ذاقه من التمييز و إذالل حتى يشمخ ويندفع بعزيمة ال تلين نحـو                   

 . التحضر شأنه في ذلك كشأن الشعوب المتحضرة األخرى 
واز  ليكون منبراً حراً محايـداً يجمـع طـالب           لذلك قمنا بتشكيل مجمع طالب جامعات األه      

محايدين يحملون فكراً نيراً مستقلين في الرأي و الموقف مجمعين لسّد الفجوة بين كافة طبقات               
المجتمع فيرجي من كافة االخوة المخلصين التجاوب البناء مع هذه الطليعة الواعية للنهـوض              

 .ي التوفيق بالمسؤولية الملقاة علي عاتقنا جميعاً واهللا ول
 مجمع طالب جامعات األهواز 

 


