
 
  

 القسم الثقافي واإلعالم

 2005/تشرين األول/22

  
 طهران هي المسؤولة عما يحدث في األحواز

  
والحرق   ماذا تكون نتيجة ثمانون عاما من االضطهاد والتهجير االجباري والصلب والسلب والنهب والضغط

 .؟!غير الهيجان واالنفجار الشعبي والجماهيري وحمامات الدم , والتدمير المتعمد
, أن ومهما آان نوعية االنفجارات واالماآن المستهدفة والجهات التي قامت بتنفيذها أو تقوم بها في المستقبل

و سلطاتها وحكامها العسكريين التي أوآلت اليهم   فالمسؤول األول واألخير هي حكومة طهران ونظامها الدموي
 .مهمة التحكم بمصير الشعب األحوازي على أرضه المحتلـــة

فإيران تحكمت بمصير شعب ثمان مليون إنسان بعد إن سلبت منه آل ما لديه وفرضت عليه قوانين عرفيه 
 .وجوع وحرمانه حتى من لغته التي خلقه اهللا بها منذ بداية تكوينه  وتخلف وتفريس

أننا بهذا ندعوا جميع القوى الحية في داخل األرض المحتلة وفي الخارج لتوحيد أصواتهم في صوت واحد ضد 
حكومة طهران ومهما آان سبب وعامل التفجيرات التي وقعت وألن السبب في آل ما حدث ويحدث هي حكومة 

وان يكف الجميع عن التبعثر   وعلى الجميع أن يعي هذا ويدرآه جيدا, طهران ونظامها اإلرهابي الغيره
وأن ما من معتدي ومجرم إال نظام طهران و حكام االحتالل الغير قانونيين في , باألصوات والتكهنات والليامة 

 .األحــواز المحتلة
الحرمنة في نهب ثرواتنا وأراضينا وتكسير   فحكام االحتالل اإليراني يسرحون ويمرحون ويتفننون بأنواع

وشعبنا يتضرع جوعا وتفتك به األمراض التي سببها ما جلبته وزارة االرهاب , العظام وحرق من يعارضهم
 .االيرانية من انواع من المخدرات التي اغرقت بها المنطقة باسرها) المخابرات ( 

فالشعب األحوازي ال يملك قوته اليومي لسد الرمق بينما الفرس الدخالء التي جلبتهم سلطات االحتالل ينعمون 
بخيرات وطننا ولهم آل العقارات والمحالت التجارية و المؤسسات وسائر التسهيالت األخرى والبعض يريد من 

ويسكت وان ال يحرك   و ليكتفي بالدعاء) يصبر على الدمغات والجوع والحرمان( شعبنا أن ال يحرك ساآنا 
حتى من خالل الدعاء تحرره قوى غير مرئية يبعثها له اهللا من ) يمد بطنه على األرض ( ساآنا وبما يقوم المثل 

!). اإلرهاب( سوف يتهم بــ  وألن في حال رفضه وتصديه ومقاومته وآفاحه من أجل آرامته وبقاءه, السماء
 !. يالها من مهزلة واعتداء على اإلنسانية وآرامة اإلنسان

في آل الحروب بين خصمين   فالعنف والظلم الذي ال يطاق هو الذي يولد العنف المضاد ومن الطبيعي أن
ومنها حتى البريئة وخاصة عندما تتداخل القوى المتصارعة في منطقة واحدة آما   تاريخيين هو إزهاق األرواح
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 .هو الحال في األحــواز حاليا
طالبنا جميع القوى الحية والعاملة في األحواز المحتلة تجنب ما يمكن لهم عن الهجوم   بما أننا وبصورة مستمرة

وعشائش وخاليا استخباراتهم ومرتزقتهم وان يوجهوا آل   على أي مكان ال يرون فيه دعم للقوات االيرانية
قواهم وعملياتهم ضد أهداف عسكرية ونظامية وشبه النظامية ومراآز االقتصاد التي تمول المشروع اإليراني 

تأسسها السلطات االيرانية   االستخبارية  والخاليا والعشائش  ولكن عندما تكون هذه المشاريع, االستيطاني 
فكيف يكون التعامل معها وآنسها وتصفية ما   بصورة رهيبة  عامدة متعمدة في وسط األحياء وهي تتوسع

لتبدأ من أخمص   في الجسد  هذه الدمل والغدد السرطانية لتتوسع  يا ترى هل تترك المقاومة األحوازية!. فيها؟
من بدايتها حتى تكون العملية الجراحية الستقصاء الغدد اسهل وأقل خطورة   أما أن تعالجها, الرجل إلى الهامة

 .؟!وخسارة
فكانت بريطانيا أو أميرآا أو قوى نزلت من جزر الواق واق أو قوم جــؤج مأجوج التي يتهمها اإلرهابي 

ألنها بتواجدها , فليس هناك جهة إرهابية مقصرة ومسؤولة غير حكومة طهران, في أحداث األحــواز) نجـــاد ( 
 . من آل حقوقه هي السبب بكل ما يجري على شعبنا المظلوم  في أراضينا وظلمها لشعبنا وحرمانه

من تدمير ومجازر وخلق الفتن   آما أن ليس بخاف على أحد عن أطماع ايران التوسعية في المنطقة وما تقوم به
والتخريب في العراق ونهب آل موروثاته الثقافية والتاريخية وتدمير ما تبقى منها وتصدير المخدرات 

ناهيك عن . وتغزو بلدان عربية وغير عربية أخرى  لتصل  والمتفجرات والعصابات مرورا باالراضي العراقية
 .ذات الطابع العسكري المحظور  تهديد أمن واستقرار المنطقة بترسانتها ومفاعلها النووية والبيولوجية

, األحوازي في الدفاع عن نفسك وآرامتك ووجودك المهدد بالفناء من قبل طهرانفال تخاف وال ترتهب أيها 
ومن يخاف ويرجف في الشدائد ليسكت وال يتفنن بالكتابة والبيانات الممسوخة والهزيلة   .فاعمل وال تتراجع

 .واالنهزامية
فنحن جاهزين وبكل !) إرهابا( أننا معنيين بقضيتنا وما يترتب علينا وإذا آان الدفاع عن النفس والوجود يسمى 

شجاعة وإيمان بقضيتنا وآفاحنا العادل للمثول أمام أي محكمة دولية لكي نصرخ بوجه من يحاآمنا وبصوت 
والموت للمعتدين ولمن يريد يحاآمنا ونحن في حالة الدفاع عن وجودنا ... آفى.... آفى.... آفى .... عال

  .وآرامتنا
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