
 نموذج للشوفينية الفارسية المتجذرة والحقد األعمى ضد العرب األحوازيين

   
ام الماضية مع اعتى                  انين ع اة شعبنا خالل الثم اه يكشف دون شرح مأس ما يأتي ادن
الي خاوي           اذب وبتع اتهم بفخر آ ع فرس عاشوا آل حي اريخ، م ا الت عنصرية عرفه

شر وشعوب ور       وق ألي أحد    وببصيرة عمياء عمن موجود حولهم من ب فضوا أي حق
  . أو أي شعب مهما عانا، شعارات مزيفة عن الديمقراطية والحرية

رتبط     ي ان ي ي وفارس ق ألي ايران رائيليح ا،أو بإس ات بأمريك ، دول وبرلمان
ة               واستخبارات، لكن حضور وفد الجبهة في البرلمان الكندي أو لقاء أحد قيادات الجبه

اتهم         ر من نظر هؤالء            بـ وزير خارجية آندا لشرح مأس ة ال تغف ر خطيئ اذا  ! يعتب ولم
وزير                    ون ب ا يلتق د م ران عن الجبهة بالذات؟ لماذا يتم الدفاع عن اصدقائهم من عرب اي
خارجية بلد ما وهذا حق أي احوازي طبعا ان يقوم بذلك لشرح مأساة شعبنا في ايران       

د الشخصيات   العنصرية، لكن عند ما يلتقي عضو مناضل في الجبهة الديمقراطية بأح          
اذا عن               السياسية مثل وزير الخارجية الكندي يجتمع آل الشوفينين معا لإلعتراض وم
و                      ون اإلسرائيلي أو الرادي اذا عن من يبث التلفزي الم وم م مع آل دول الع لقاءاتهم ه

رائيلي ة  اإلس ى شاش ة عل راع     وإيراني ة ص رائيلية بحال ة واإلس دولتين اإليراني ال
. وماذا عن لقاءاتهم مع آل برلمانات العالم؟      بالظاهر؟ هل هذا ال يأتي ضمن الخيانة؟        

انين                   يم ثم لما ال يحق للجبهة شرح مأساة شعبنا للعالم؟ هذا حقنا وحق شعبنا وآفى تعت
ضيتنا ى ق ام عل ى . ع اءعل ي أيأبن ا  األحواز ان يحضروا ف الم لفضح  مك ي الع ن ف

د الفرس     ة أو   النظام والعنصرية المتجذرة عن راء    حكوم ضلوأ ق ع   معارضة، تف  موق
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