
 بسم اهللا الرمحن الرحيم
عمال حبرية النشر والتعبري والدميوقراطية ، وهبدف ترسيخ أهداف شعبنا العـريب األحـوازي يف               

 على أيدي الفرس حىت تعود      1925التصدي والدفاع الستعادة حقوقه العربية املغتصبة منذ العام         
األحواز حرة عربيا مستقلة ويرفرف العلم فوق أرضه فقد مت بعونه تعاىل بث روح احليوية مـن                 

ديد ملؤسسة دار احملمرة للدراسات وللبحوث الستراتيجية والنشر والتوزيع كما أبشـر أبنـاء              ج
شعبنا العريب األحوازي على اعادة طباعة جملة احملمرة الوثائقية بدأ من األسبوع القادم موثقـة و                

ان  .. اليت كانت تصدر يف بلد عريب ومنعتها تلك السلطات حبجة التطبيع االيراين مع تلك الدولة              
وأن شعبنا ضحى بعشرات من الشهداء وقدم فرابني على مذبح احلرية ، فـاذا              ..احلث الميوت   

كانت بعض احلكومات العربية يف سبات فان شعبنا العريب األحوازي مظلوم وعني املظلوم التنـام               
كمـا سنفضـح    .. وسنفضح بالوثائق مواقف كل من جترأ بالسكوت عن قضيتنا العربية العادلة            

لوثائق وعرب شبكتنا األحوازية العربية األصيلة  كل األساليب امللتوية اليت خطنها أيادي عربيـة               با
رغم أننا منتلك األدلة والوثائق بتواقيـع       .. وغري عربية يف حماوالت طمس هوية األحواز العربية         

تسـلط  وأختام ملوك وأمراء طاملا وقف شعبنا يف األحواز معهم ماديا وحىت بالسالح خـالل ال              
العثماين على رقاهبم يف وقت كانت فيه عربستان دولة عربية مستقلة غنيـة بـالبترول وهـم ال                  

ان شعبنا العريب األحوازي ال يهدف من وراء ذلك التعيري لكن           .. ميلكون من احلياة رغيف خبز      
ـ  .. هدف شعبنا ومؤسستنا أن نسأل األشقاء أبناء العمومة هذا كان حال شعبنا معكم               تم فأين ان

وال عودة للـوراء    .. الساكت عن احلق شيطان أخرس      .. اآلن منه وهو على قيد خطوات منكم        
ففي الوقت الذي كانت    .. وال نرضى أن تتبع األحواز اىل اية جهة كانت          .. النقبل املزايدات   .. 

يـة  فيه امارتنا عربية مستقلة ستنشر وثائقها عرب شبكة األحواز لألنترنيت كانت كل الدول العرب             
.. عبارة عن واليات تابعة للدولة العثمانية ، ومل ختضع دولتنا اىل أي استعمار مهما كان شـكله                  

ارفعوا أيديكم عن قضيتنا وسننتصر باذنه تعاىل بعون قرة عيننا الشعب العريب ومـن الشـرفاء                 
باته العرب أو احلكومات األجنبية الصديقة وان كل من يتباكى اآلن على األحواز فلرياجع حسـا           

مع شعبنا ومواقفه ال أن حياولون اليوم التقرب زلفى لنا بعد أن تيقنوا جيدا أن األحواز سـتعود                  
ابتعدوا عنا فنحن مع الشعب العريب واألخزاب العربية الوطنية القوميـة ال            .. خالل فترة وجيزة    

 هو لنا وسنتعامل    اما نفطنا الذي استغلنه ايران فهو ملك شعبنا وموقعنا الستراتيجي         .. مع احلكام   
 .مع كل دولة مبا يستوجب ومواقفها مع شعبنا طوال فترة االحتالل الفارسي لنا 



وعلى هذا األساس فان دار احملمرة للبحوث والدراسات الستراتيجية األحوازية تتلقى منذ اليوم             
ة وتتبىن كافة البحوث والدراسات لطباعتها على نفقة املؤسسة وستقدم للبحوث غـري املكـرر             

 جوائز قيمة ستنشر عرب شبكة األحواز لألنترنيت


