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2001 / 1 / 1األحواز المحتلة - المجلس الوطني األحوازي  - 
 اليكم نص الرسالة:

ابناءنا وشبابنا االعزاء في شبكة االحواز لالنترنت

تحية االحواز وشعبها وثورتها ...
بمناسبة الذآرى الرابعة لتأسيس شبكتنا شبكة األحواز لالنترنت الناطقة الرسمية

بأسم األحواز والثورة االحوازية يسرنا ان نبعث بهذه الرسالة لنعرب لكم عن فرحنا
لهذه االنطالقة المبارآة التي رفعت صوت االحواز اعالميا وسياسيا عاليا ، والتي
آان لها الدور البارز في تعريف الصحافة العربية واالجنبية بقضيتنا االحوازية

العادلة لما تمثله من حقيقة النضال السياسي للثورة االحوازية .
فنحن نقف الى جانبكم ونؤيدآم ونناصرآم وندعمكم لتبقى شبكة االحواز صوتا

هادرا يشرح للعالم القضية االحوازية وينشر اخبار الوطن المحتل ومعانات شعبنا
االحوازي االعزل الواقع تحت نير االحتالل الفارسي العنصري .

فسيروا الى االمام واهللا معكم ونحن معكم وشعبكم معكم وثورتكم معكم وآل الشرفاء
من شعبنا يقفون معكم النكم واهللا قد جسدتم حقيقة المطالب االحوازية وآنتم طيلة

هذه السنين االربعة امناء على المبادىء واالهداف االساسية للثورة االحوازية
وحريصون على تحرير االحواز من براثن االستعمار الفارسي .

وان النصر لالحواز قريب انشاء اهللا بقوة الشعب اذا اراد الحياة ، وان الحتمية البد
لهذا الشعب ان ينتزع حقه بشرعية قضيته العادلة وبسواعد ابناءه البررة .

وفقكم اهللا وسدد خطاآم على تحرير االحواز ، واهللا ينصرآم ويثبت اقدامكم

واهللا أآبر ..
والمجد والخلود لشهداءنا البررة
وعاشت االحواز واالمة العربية
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