
 
Al-Ahwaz  

From: "Al-Ahwaz" <al-ahwaz@al-ahwaz.com>
To: "حر صوت حر" 
Sent: Saturday, July 12, 2003 1:57 PM
Subject: شكر وتقدير
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 حضرة األخ العربي االصيل المحترم

  
 تحية الثورة العربية في األحواز المحتلة وبعد

  
اننا في شبكة األحواز لالنترنت اذ نحييكم ونحيي آل االشقاء العرب الذین یتضامنون مع الشعب العربي األحوازي في محنته في 

العنصري الذي طال آمده وفاض الكيل ، وانكشفت حقيقة نوایا ایران وانظمتها التي ) االیراني ( مواجهة االحتالل الفارسي 
تساوت في عنصریتها ومهما تغيرت انظمتها السياسية الحاآمة في طهران سواء آانت ملكية او مدنية او عسكریة او دیمقراطية
او حتى اسالمية آما هو الحال في قم وطهران ، فحكام فارس بغض النظر عن انظمتها السياسية تلك فهم یتحرآون وفق مصالح

فارس البحتة وليس لدیهم اي احترام او صيانة الي حق انساني او دیمقراطي او ذمة اسالمية في اعطاء الحقوق الشرعية 
 .من شعب وارض األحواز العربية  1925والمشروعة التي اغتصبوها عام

نحن هنا في شبكة األحواز جئنا من األحواز السليبة لنعبر بكل احساس ووجدان عن حقيقة المعانات التي یتجرعها شعبكم 
العربي في األحواز المغتصبة ، وحتى االن وبالرغم من حاجتنا الى الدعم العربي او االنساني المجدي لتحریك القضية األحوازیة 
في المحافل الدولية اال اننا سنواصل الطریق ضمن خططنا المرسومة وانشاء اهللا بهمة االشقاء العرب ونهضة شعبنا العربي في 
األحواز التي بوادرها تظهر الى السطح بالرغم من التعسف واالرهاب واالضطهاد الشرس من قبل حكومات االحتالل الفارسي اال

اننا على ایمان باهللا وباالمة والشعب األحوازي اننا لمنتاصرون على الفرس اعداء االمة العربية واالسالمية مهما طال زمن 
 .االحتالل ، فأجيالنا االحوازیة القادمة مقبلة على هذه المهمة ونحن على یقين من هذا ، فما ضاع حق وراءه مطالب 

ایها األخ العربي اننا جزء من هذه االمة وان نضالنا الوطني األحوازي هو نضال قومي یمتد بجذورها الى روح االمة وهویتها 
العربية االصيلة ، فالنضال األحوازي هو نيابة عن االمة آلها في هذا الجزء العربي المغتصب ، وان شعب األحواز یحتاج الى ان

 .تضمد جراحه ایادي احرار العرب ونشامى االمة حتى ینتصر
وان رسالتنا هذه لك ولكل شقيق عربي یحمل في ضميره المسؤولية القومية تجاه قضایا االمة العربية ان ال ینسوا اهلهم 

 .دعم االشقاء العرب  وشعبهم العربي في األحواز العربية المحرومة من
الذین یریدون لهذه  وعلينا نحن آأمة عربية ان نلتف حول مصيرنا ومصالحنا ووجودنا القومي في مواجهة مخططات االعداء

وامة االنبياء والرسل واالوصياء ان ترآع لهذا االجنبي ، ) ص(امام االجنبي وحاشى لهذه االمة امة محمد  االمة ان ترآع اذالال
عجز حكامها عن مواجهة ذلك االجنبي فأن الوقت آفيل ان یبعث فيها روح الغيرة العربية والحمية في  فأن هذه االمة مهما

الدفاع عن حياض الوطن الكبير لينهض العرب مجاهدون مؤمنون باهللا واليوم االخر ليتصدوا لتلك الهجمات البربریة ویخروجوا 
 .الوطن من الوصایة والسيطرة 

وغيرهم وآلهم ال یطأطؤا الرؤوس اال لخالقها والذین  هذه االمة فيها االحرار والنشامى واصحاب الغيرة واصحاب الذمة ان
 .رآبها على االبدان 

  
  ..فأن آان في الموت عزة المة العرب ، فيا روح هوني لهذا المنال

 لك المجد یا امة العرب 
  

 نيابة عن شعب واحرار األحواز تقبل ایها الشقيق العربي فائق التحية والتقدیر من شبكة األحواز لالنترنت
  

 شبكة األحواز لالنترنت
 قسم العالقات العامة

12 / 7 / 2003  

----- Original Message -----  
From: حر صوت حر  

ahwaz.com-arabistan@al To:  
Sent: Friday, July 11, 2003 8:50 PM 

Subject: Spam Alert: (no subject( 
 
 

 بسم اهللا الرحمن ارحيم
 



 
األخوه األعزاء في البوابه الشرقيه للمشرق العربي نثمن مواقفكم العظيمه وصبرآم الكبير مما تالقونه في سبيل القضيه الكبرى 

 و العظيمه التي تحملونها وهي تعريف العالم بقضيتنا جميعًا وهي تحرير األرض من اإلحتالل اإليراني بارك اهللا
 خطاآم وجزأآم اهللا عن ُامتكم خيرُا
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