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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 حضرة األخ اسامة عياش 

 األخ العربي الفلسطيني المحترم
 اسمى تحية وتقدیر وبعد

نشرآم جزیل الشكر على تضامنكم مع شعبكم العربي في األحواز المحتلة ، ونشكر شعورآم العربي االصيل النابع من روحكم 
 .العربية الصافية ، التي عبرت عن اسمى وانبل مشاعر التضامن القومي مع شعبكم العربي واهلكم العرب في األحواز السليبة 

  
نعم ایها األخ العربي ان شعبنا في األحواز یعاني مرارات الظلم الفارسي واستعماره وتعجز العبارت والكلمات والبيانات والخطب 

 .عاما مضت ومازال زمن الظلم الفارسي جاري  78ان تصف تلك المعانات التي یتجرعها شعبنا یوميا وطيلة 
  

عندما سقطت االمبراطویة الفارسية الشاهنشاهية استبشرنا خيرا بمجيىء آیة اهللا الخميني  1979آنا في عام
الجمهوریة االسالمية ، عندها تنفس العرب في األحواز تنفس الصعداء مستبشرین بالخير بأن هذا النظام االسالمي  وتأسيسه

سوف یمنحهم حقوقهم الشرعية والمشروعة الوطنية والقومية المدنية والسياسية والتاریخية وحقهم في تقریر مصيرهم ، اال 
بمجزرة عرفت بمجزرة یوم االربعاء االسود التي سحقت قوات البحریة االیرانية ومليشيا البسيج النظام انهال علي شعبنا ان هذا

مليشيا من المستوطنيين الفرس بقيادة االدميرال  وقوات الطوارىء وقوات المخابرات واالمن باالضافة الى) قوات خميني ( 
المحمرة وعبادان وعزلهما عن باقي مدن وقرى قطر المجرم االرهابي أحمد مدني بسحق المقاومة العربية االحوازیة في مدینتي

األحواز لمنع انتشار المقاومة العربية والتحاق المناضلين العرب في باقي المدن لتعزیز المقاومة والتصدي لمخطط المجزرة في 
 .تلك المدینتين 

  
ان شعبنا قد صدم بسياسة نظام تلبس االسالم رداء یخفي عنصریته الفارسية من وراءه ليبدي للملىء انه نظام اسالمي ولكن 

 .في حقيقة االمر انه نظام فارسي عنصري بغيض یكن للعرب الحقد والكراهية الدفينة 
  

 .لم تكن للعرب اال البغض والكراهية والحقد االصفر  آما ان االنظمة الفارسية المتعاقبة عبر التأریخ
وقد عانت امتنا العربية الویل من الشعوبية الفارسية ومخططاتها العنصریة في ضرب جسم االمة ووحدتها تارة بأسم االخوة 

بامتنا العربية یسعون من وراءها ایقاع الضرر االسالمية وتارة بأسالم الجيرة ولكن في حقيقتهم حاقدون یتلونون بألوان مختلفة
 .المجيدة 

  
وتدخل في نفوس احرار  نعم ایها الشقيق ان شعبكم في األحواز المحتلة بحاجة ماسة الصواتكم الشریفة التي ترفع الهمم لدیه

روح الحماسة وتدفعهم الى المزید من المقاومة والمزید من االصرار والمزید من التحدي وبارادة قویة  األحواز ومناضليها
 .مؤمنة

  
فبارك اهللا بكم ایها الشقيق ونحيي بكم وبكل الشرفاء من ابناء امتنا العربية الذي یتصلون بنا متضامنيين مع قضيتهم الثانية 
قضية األحواز التي هي قضية العرب آل العرب في األحواز المحتلة ، ونوصيكم ایها االشقاء ان ال تترآوا اهلكم وشعبكم في 

األحواز في العزلة وترآه یواجه معرآته معرآة التحریر واالستقالل بمفرده ، فهذا الشعب بحاجة الى دعمكم مادیا ومعنویا بكل 
حتى ینتصر على العدو الفارسي واستعماره العنصري ، وعلموا اوالدآم الجيل العربي القادم للمستقبل العربي  ما اوتيتم من قوة

، وقولوا لهم ان هذه االرض عربية  1925على قضية األحواز ولقنوهم ان األحواز ارض عربية مغتصبة احتلتها ایران عام 
یجب ان یقاتلوا من اجل استعادتها الى تراب الوطن العربي ویجب عودة شعبها العربي األحوازي الى آنف وحضن االمة العربية 

، فاألحواز هي السند التي ستكون لشقيقتها فلسطين حال تحریرها ، وان األحواز فور تحریرها سوف تمنح جنسيتها العربية 
األحوازیة لكل عربي یرغب باالنتماء الى هذه االرض العربية ویعمل على مناصرت قضایاه الوطنية والقومية ، فاالحواز ارض 

  .عربية وهي ارضا لكل العرب 
  

 .الموقع الرسمي الوحيد لألحواز والثورة العربية األحوازیة  -فأهال وسهال بكم في األحواز 
 وتقبلوا منا فائق التحية والتقدیر

  
 شبكة األحواز لالنترنت
 قسم العالقات العامة

13/ 7/ 2003  



  
  

----- Original Message -----  
From: Osama Ayesh   
To: al-ahwaz@al-ahwaz.com  
Sent: Saturday, July 12, 2003 3:03 PM 
Subject: نشد على أيديكم 
 
  الى الطائفة المنصورة بان اهللا
  من تحملوا أآثر أنظمة الحكم في العالم شراسة و دموية و نفاقا
  نشد على أيديكم أيها االخوة
  ونبتهل الى اهللا العلي االعلى الوهاب أن يمنحكم الصبر و السلوان

والبديل عن الثورة المسلحة........ ونهيب بكم بأن ضريبة الحرية تدفع من الدماء    
 واليمنع أن يكون هناك نوع من االتفاق و التحالف مع الواليات المتحدة في هذا السبيل النكم تعلمون أن العالم العربي بأآمله ال يستطيع مساندتم في ظل

اساتذة النفاق و التقية و الكذب وفان الفرس ... الظروف الراهنة و التعاون مع أمريكا ليس ببدعة سيئة اذا آان الهدف المقصود تقويض حكم فارس   
الموت المريكا قد تحالفو مع امريكا ضد نظام طالبان و عصبة مجاهدي القاعدة وهم انفسهم من اخذوا السالح: البهتان الذين يهتفون في آل صالة جمعة   

 . من اسرائيل و أمريكا ليحاربوا به العرب في القادسية المجيدة وهم انفسهم من تحالف مع أمريكا ضد العرب الشرفاء في حرب الخليج االولى و الثانية
الموت المريكا: ثم يأتي أساتذة و أساطين الشر منهم أصحاب العمائم الثقيلة ليهتفوا في قم    

  و اهللا يعلم انهم منافقون
  و اهللا يعلم انهم آاذبون
 أما أنا فعربي فلسطيني مقيم في السعودية لن أتردد بااللتحاق في صفوف المجاهدين في االحواز اذا نادي منادي الجهاد تماما آما سأفعل بفلسطين لو نادى

وال فرق بين حكام طهران........منادي الجهاد    
  وحكام تل أبيب
 فكل من نفس المنبع يشربون

وضربهم للمفاعل العربي العراقي لصار أصحاب العمائم الثقيلة في خبر آان 1981-1980ولوال دعم اسرائيل لحكام طهران سنة    
خميني فضح اهللا سره الذي أتى بوالية الفقيه التي ما عرفها علماء آل البيت االطهار على مدى الف و) اية اهللا (أما أشراف ايران و علماؤها فقد أعدمهم   

  اربعمئة سنة وحادثة اعدامهم معروفة
  
  الى االمام يا احرار
  

Osama Ayesh 
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