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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 إن اهللا یحب الذین یقاتلون في سبيله صفًا آأنهم بنيان مرصوص 
 صدق اهللا العظيم

  
 حضرة األخت سعاد األحوازیة المحترمة

 المرآز األعالمي للجبهة الدیمقراطية الشعبية للشعب العربي األحوازي 
  

 تحية عربية احوازیة وأسمى تقدیر
  

لقد تلقينا رسالتكم التضامنية هذه ونحن مسرورین لهذا التضامن األحوازي من جانبكم مع شبكتكم شبكة األحواز لالنترنت ، وان دلت
یهددها عدونا الفارسي الغاصب سيادة  هذه الرسالة على شىء انما تدل على اصالتكم االحوازیة واحساسكم بالمسؤولية الوطنية التي

 .وطننا األحواز السليب 
  

 سيدتي الموقرة
  

اننا آثورة احوازیة لم نكن مستهدفين من العدو الفارسي الننا اسسنا شبكة األحواز لالنترنت فحسب بل ان األحواز الثورة والشعب 
بعقود غابرة وازلية ، وان صراعنا مع فارس تاریخي قدیم ،  1925والتاریخ والمصير والهویة والكيان مستهدف منذ ما قبل عام

وهو جزء من الصراع العربي الفارسي ، وهو صراع بين شعب عربي احوازي یمتلك هذه االرض العربية االحوازیة وهي موطنه 
االصلي منذ فجر التاریخ ، وجاؤونا الفرس من هضبتهم الجبلية یلهثون طامعين بخصيب احوزانا الخضراء بتربتها النفطية وبما 

آارض جغرافية استراتتجية مهمة تطل على الضفة الشرقية للخليج العربي وتتحكم  تزخر بها من آنوز في بطن ارضها مستهدفينها
یربط الشرق االوسط  وتربط العالمين العربي واالسالمي بعضه ببعض ، بل ان األحواز) مضيق هرمز ( في ممره المائي باب السالم 

انهم غاصبون لخيرنا وثرواتنا وحقوقنا والمستبيحين الرضنا ...  بشرقه االدنى وهو الجسر االرضي الذي یربط العالم القدیم بالجدید
ولكرامتنا وحرمة نواميسنا وظالمين لشعبنا ، بل لم یقفوا عند هذا الحد بل اخذوا یسطون على تاریخنا العربي األحوازي الذي هو 

جزء من تاریخ الشعوب وحضاراته االنسانية واخذوا یشوهونه ویدسون االدعاءات الملفقة والكاذبة بهدف طمس حقيقته وتشویش 
ثانيا ، واالجنبي ثالثا ، وفارسيا عبر شحن اجيالهم الفارسية الراهنة والالحقة بأآاذیب  ذهن االنسان االحوازي اوال ، والعربي

ایاها عبر منشوراتهم وسياساتهم المنظمة واعالمياتهم ومدارسهم ومنهاهجهم التعليمية المختلفة  وادعاءات مزورة وتحميلهم
 .الضفاء الصبغة الفارسية على الهویة االحوازیة وسلخها من حقيقتها العربية 

  
ولكن اهللا عزوجل والشعب األحوازي لهم بالمرصاد ، واهللا تعالى معنا الننا على الحق وهم على الباطل ، بل نحن الحق في األحواز 

، شعبا متأصل تأصل  وهم الباطل البين بعينه ، وان الشعب العربي األحوازي حيا ليوم الدین بعروبته واسالمه وقيمه واصالته ولغته
محافظا لقوميته ، صائننا لكرامته العربية ولغته ولسانه لما  جذر النخلة في االرض ، ولو لم یكن شعبنا اصيل بعروبته وبحقيقته ،

بقى شعبا یقال له شعب األحواز على هذه االرض المغتصبة بوابة المشرق العربي والحصن الشرقي للوطن العربي الكبير ودرعه 
 .االمني 

  



صادرة من جهاتها الفارسية المفلسة ، وهي وان التهدیدات واالتهامات االیرانية االخيرة للشبكة هي تهدیدات فارغة واتهامات جوفاء
 . بالتالي عقيمة

التي عمتهم عنصریتهم عن الحق وانصاف  وان األحواز بمناضليها وشعبها وثورتها وبشبكتها أآبر من هؤالء العنصریون الفرس
 .اصحابه 

  
 سيدتي

  
ان تهدیداتهم لم تغيير من سياسة شبكة األحواز لالنترنت ولم ترهبنا ابدا ومطلقا ولن یكون لها طریقا الى قلوبنا الننا مؤمنون 
بقضيتنا وبعدالتها وبرسالة شعبنا وتطلعه الى الحریة والتحریر واالستقالل ، وسنبقى سائرون بكل الخطط المرسومة اعالميا 

، وسنبقى نلبي آل متطلبات القضية االحوازیة على الصعيد االعالمي  من قيادتنا في حرآة التحریر الوطني األحوازي وسياسيا لنا
بهدف بلورة القضية االحوازیة سياسيا واعالميا لكسب التعاطف العربي واالجنبي وتقریبهما من معانات الشعب العربي االحوازي 

  .التي یالقيها یوميا من االحتالل واالستعمار الفارسي العنصري 
  

 سيدتي سعاد الموقرة
  

ان رسالتكم التضامنية التي تلقتها شبكة األحواز لالنترنت باالمس تؤآد حقيقة ادرآها العدو الفارسي المتغطرس ان ابناء األحواز 
او خطر التفوا حول انفسهم متراصين متالحمين آالبنيان المرصوص ليشكلوا حصنا منيعا ودرعا واقيا لجسم  عندما تداهمهم مصيبة

 .األحواز لمنع الخطر الداهم ان یثقب جدار األحواز وثورتها 
  

فبارك اهللا بك شخصيا وبكل االخوة االعزاء ورفاقنا االبطال في الجبهة الدیمقراطية الشعبية للشعب العربي األحوازي ومرآزها 
 . االعالمي

  
 نسئل اهللا لنا ولكم آل التوفيق 

  وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدیر
  

 ودمتم للنضال
  

 شبكة األحواز لالنترنت
 قسم العالقات العامة

 م  2002/  6  /20
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