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  غاز فعاليت براي تجزيه خوزستانآ

  تقديم به امضا كنندگان منشور

  باصطالح مليشوراي 
   حقوقدان - اميرفيض

، وزيرخارجه جمھوری اسالمی درقاھره ديماه سال جاری ھمزمان باديدار علی اکبرصالحی  ٢۵روز  ،مده استآدرخبرھا 
معاون رئيس جمھوری مصردربرگزاری بزرگترين کنگره ای شرکت جست که تاکنون برای پشتيبانی ازفعاليت ھای 

يعنی مناطق عرب  >اھواز)( ياری مردم احواز. ھمايش نامبرده باعنوان <ايران برگزارشده است در سياسی قوم گرا
   .نشين استان خوزستان ايران برگزارشد

   :سی ازقاھره توضيحات زيررااضافه کرد –بی  –دررابطه باخبرمزبور خبرنگاربی 

 > که روزھای پنجشنبه وجمعه دھم ونصرت الشعب العربی االحوازی< يا کنفرانس موسوم به حمايت ازملت عربی اھواز
دريکی رئيس حزب سلفی  است  حال که درعيندستياررئيس جمھوری مصر فاد عبدالغفوريازدھم ژانويه باحمايت عم

  ١)١(ازھتل ھای مجلل قاھره برگذارشد شايد نخستين نشست ازنوع خود درجھان عرب باشد 

وطن> نيز ھست کنفرانس دستيارومعاون رئيس جمھوری مصر) که ھمزمان رئيس حزب سلفی <( عماد عبدالغفور
  ٢ )٢(  .وگفت چرامستضعفان دراھوازھمچنان زيرستم ھستند > توصيف کرديادی برای دفاع ازمستضعفانفر< مزبور را

                                               
ست که کنفرانس بوسيله معاون رئيس جمھوری مصر اقای عماد اھميت وحساس اين ا مسئله بسياربا )١( - ١

خطرناک بودن کنفرانس مزبوراست عبدالقديرکه درعين حال رھبر حزب سلفی است تشکيل گرديده واين نشان جدی و
   .يک کارسياسی گروھی گرفت نراآتوان يمون

تحت حمايت دولت  سلفی ھا ووھابی ھا که حکومت عربستان راتشکيل ميدھند يک حزب سياسی اسالمی است که 
سلفی ھا ھمان  .سالمی وتشيع دنبال ميکندکشورھای خاصه ا در مريکا تحوالت سياسی راآعربستان سعودی وخاصه 

 جيب دارند وگذرنامه ای که مھر در عيان رافتوای قتل شي ،ھائی ھستند که امروز عليه دولت بشاراسد درسوريه ميجنگند
قابل مقايسه وتطبيق باکليد ( نالينآجرائد خارجی = شيعه [شان گذاشته ميشود ن خورده درکفنآورود بھشت روی 

   ])بھشت

ھزارنفررسيده است ومرتبا ازکشورھای عربی وحتی  ۴٠سلفی ھا ھمان ھائی ھستند که امروز تعدادشان درسوريه به 
نابود سازند  سلفی ھا برای  را ن کشورآتا حکام شيعه  دفريقا برای خدمت به اسالم رھسپارسوريه شده انآ و ستانافغان

 يا شته بشوند وک، درراه خدا ميجنگند خدا ميگيرند از را اجر جنگيدن ،خواستارند ھمين وھمين جنگ فقط فتوای امام را
مريکا عليه جمھوری آينھا ھمان بازوی اجرائی آ نه بيمه الزم دارند ونه حمايت دولت  و ،نشوند به بھشت ميروند

    .برکفارحربی مقدم ميشمارند نھاراآفی ھا شيعيان را مشرک ميدانند ونابودی سل ،اسالمی است

  
> يک فرمان دينی است که قران ميگويد مستضعفان اھواز زيرستم ھستند< ) فرياد رھبرحزب سلفی ھا به اينکه٢(  - ٢

>  شيعيان ازنظرسلفی ھا ووھابی ھا خارج ازاسالم ھستند  زيرستم کفارباشند مسلمانانمسلمانان نبايد تحمل کنند که <
  .نھا باقتل کفارحربی تفاوتی نداردآوقتل 
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اميرفيض – الح ملی!
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  ٢برگ  ١۵/ ٠١
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  ٣برگ  ١۵/ ٠١
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 ٢٠١٣ /

درکنارا
عربی ن

االزھر
ورمسبط

تقديم ب

دراھميت
سیورم
فرانسکن

باجمھو

ترديد ن
حقانيت
صورت

حضور
دولت م
متضمن

حاشيه
ھمچنان

مردم خ
تھران

اينطورن
ايران د

مگرقان
يران نا

بھنگ ياآ
کشور؟
        

٧( - ٧
واعراب
ای است
استقالل

 



 حقوقدان -اميرفيض – شورای باصطالح ملی!تقديم به امضا کنندگان منشور - آغاز فعاليت برای تجزيه خوزستان           ۴برگ  ١۵/ ٠١/ ٢٠١٣ 

اين حرف نامعقول که دراجالس تجزيه طلبان وحتی شورای باصطالح ملی عنوان شده حکايت ازيک توطئه دارد تازمينه 
  )پايان حاشيهبرای رفراندم ھای محلی وتجزيه کشوربدون مانع  فراھم شود  (

، فراغيرتی ھا وفراميھنی ، فرامسلکی ھاتمام فراملتی ھا فرصت رامناسب دانسته وبرای
وبجاست که باتمام  گفت ! را تّحيتزادی اعراب خوزستانآی ھا تشکيل کنفرانس قاھره برا

ت برای تجزيه کشورشان که چه راح !! خودشان تعظيم کنندشرافت ملیوجود به وجدان و
 .سند  داده اند

 

   

   

  

  

 


