
 
 نداء إلى الشعب العربي األهوازي البطل

 
نبارك شعبنا العربي االهوازي  المقدام  بمناسبة انتفاضته الباسلة التي جعلت رؤوس 

 واخرجت القضية االهوازية  من ،االهوازيين تناطح السحاب وتبلغ شموخ الجبال
  . طنا النفق المظلم لتدخله منعطفا تاريخيا من شأنه يحدد مصير االهواز شعبا وو

 
د العربي في و السرية المتعلقة بالمخططات اإليرانية الهادفة إلى محو الوجإن الوثيقة
التي آشفها أبناؤآم الغيارى آانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير و األهواز 

. المفترسة فيهائ مخالبهخبوانزعت القفازات الحريرية التي آان النظام ي  
 

ومن  .الية الفقيه وراءها وجهه الحقيقيعة التي يخفي نظام و آخر األقنفقد سقط نعم 
 آالصداقة مع العرب، ودعم المظلومين مزاوداته   الرخيصةهذه األقنعة  

 بينما يتهرب في ، ن منهمنويخاصة الفلسيط أصحاب القضايا العادلة،والمستضعفين و
ي الحالي، في ما الوقت نفسه حتى من االستحقاقات التي نص عليها الدستور اإليران

.الشعوب غير الفارسية  حقوقيخص  
 

الل اعطاء صبغة  ولم يقف النظام عند هذا الحد بل ذهب إلى أبعد من ذلك من خ
 حتى األمس القريب تفسر بعض تصرفاته ت بينما آان، التفريسايديولوجية لعملية

ض ما الشوفينية تجاه هذه الشعوب بمثابة رد فعل ناتج عن تخوف النظام من تعر
 آشفت جليا أن قد الفائقة األهمية   إال أن هذه الوثيقة، يسمى بأمنه القومي للخطر

 الشوفينية الفارسية على غرار ما آان من منطلقومل بشكل مبرمج عالنظام الحالي ي
.جي ثوريلو ايديو ولكن بغطاٍء الشاه  العنصري،نظاميفعله   

 
تلف  الحقيقية التي ال تخ أهداف النظامإال الفتة لصرف األنظار عن وما اإلسالم هنا 

خاصة وأن نظام  والخبث، التعقيد و بل تفوقها في الشراسةعن أهداف النظام السابق،
ارات  من خالل التشدق بالشعتقمصهايالمزيفة التي قدسية ال خلف والية الفقيه يختفي

.الدينية والثورية الطنانة  
 

 ما هي إال قليل من آثير ولكنها بينت للقاصي والداني، أن  السرية األخيرةالوثيقة  و
ال صلة له عن قريب أو بعيد المتطرف الذي يمثله النظام اإليراني العنصري الفكر 
 الفارسية البغيضة وأن جوهر هذا الفكر ينبع من الشوفينيةالسمحاء،  اإلسالم بتعاليم

العرب يعمد إلى اجتثاث ة العنصرية واالستعالء القومي الذي التي تمثل ذرو
ة معالم الثقافيال، والقضاء على ما تبقى من والقوميات األخرى من جذورها

..والحضارية لهذه الشعوب والقوميات  
 



أشرعة اإلسالم  تهي سفن الشوفينيين برغم من رفعهم إال أن الرياح تجري بما ال تش
.ودعم المستضعفين والمحرومين في العالم زورا وبهتانا  

 
اثبت بأنه أقوى من سطوة هذه السياسات من خالل قد  األهوازي  العربيلشعب فا

مبادئه وظل متمسكا  بهويته و.  دولي يذآرتصديه البطولي لها دون أي دعم عربي أو
الوطنية والقومية وأفشل آافة الخطط التي وضعتها األنظمة اإليرانية المتعاقبة لطمس 

. هويته العربية األصيلة  
 

بعد اجتيازآم . لنجتاز سويا حاجز المستحيلم أيها الشعب العربي األهوازي إلى األما
.حاجز الخوف  

 
 النظام العنصري  على اسقاط ورقة التوت التى يخبئ  وبدورنا سنعمل دون آلل

 في االوساط ة الحقيقيونكشف عن نواياه. التي تقبح وجه التاريخ ءها جرائمه ورا
.الدولية  

 
  القتلة الخزي والعارللمجرمين

. والمجد والخلود لشهدائنا االبرار  
 

 تلفزيون األهواز
 

Alahwaztv@hotmail.com 


