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ت شف ك   ومهية تزوير وفربكة صورة حملاد
   يف حماولة فيصل الطريفاملزور  ويوزعها وينشرهاينسجها 

  ومناصريهامسعة حركة التحرير الوطين األحوازي  يهلتشو منه 
  

﷽   
َبأٍ  ‹ يـَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قَـْوًما ِجبََهاَلٍة فَـُتْصِبُحوا َعَلى َما َ َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم َفاِسٌق ِبنـَ بـَ ِدِمنيَ  فَـتـَ َ َعْلُتْم    › فـَ

  صدق هللا العلي العظيم
  

  ابناء شعبنا العريب األحوازي املظلوم 
  احرار األحواز 

  يف فصائل الثورة األحوازيةاشقائنا 
  العربية والدوليةاملنظمات 

  
ا املتضمن استقاللية جيش حترير األحواز نذ م واالحتاد العام لطلبة ان اصدرت حركة التحرير الوطين األحوازي بيا

ا ليست حكر ماهريية االخرى عجلا تواالحتادا واالحتاد العام لنساء األحواز وشباب األحواز ا على اي لى اساس ا
دة قياا وبعد انتخاب بدءات اجلبهة العربية لتحرير األحواز عندما كان فيصل الطريف امينا عاما هلل احوازي يصف

ليف نصار الشيخ خزعل(كتاب برمسيا  ةجديدة ومن خالل نشر حقائق مثب ) األحواز املاضي احلاضر املستقبل ن 
مر مباشر من الشهيد ملكتبات الوطنية م مسجل ؛ سر عرفات طبوعا على نفقة الصندوق القومي الفلسطيين و

؛ فقد قام فيصل عبد الكرمي الطريف بشن  1990والذي طبع يف عمان عاصمة اململكة االردنية اهلامشية يف عام 
قد سبق هذا اهلجوم سحب دعوة و حركة التحرير الوطين األحوازي القيادية يف رموز اللى هجوم غري مربر له ع

ل ابري 16حركة التحرير الوطين األحوازي من احلضور للحفل الذي اقامته اجلبهة العربية لتحرير األحواز يف هولندا 
، وسنفند هذه الفربكة العار على خيال فيصل نسيج حىت وصل االمر به اىل تزوير وفربكة حمادثة خمتلقة من  2016

 ذه الفربكة متناسيا قدرة حركة التحرير الوطين مللمنياغري يني البسطاء اوهم بعض االحواز  فيصل الطريف و
لصور واالدلة سنشرح و ؛ األحوازي على كشف حقيقة التزوير    .هذه الفربكة 
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يف هولندا يف االمني العام حلركة النضال العريب لتحرير األحواز امحد املوىل  ألخاومن خالل اجتماع مت يف منزل انه 
وهم كل جيش حترير األحواز من ضباط ابراهيم امساعيل مزرعة و  الخوة ابواوحبضور كل من  2016شهر يناير 
  .راضي درويش الفيصلي األخ و  الزبيديدمحم  مهدياألخ و  ادر خضريمن األخ 

  
  االجتماعصورة هذه  
بني اجملتمعني موجه كالمه اىل االخ ديث حومن خالل األخ راضي درويش الفيصلي وامام االخوة احلاضرين قال 

هض ان فيصل ال  (: قائال امحد املوىل     .) يف ايران  جلر و يف اور  جلر ريف طاخي ابو 
ا يف منزل االخ وفضي ونحيلادر خضري واألخ ابو ابراهيم واألخ الوقت الذي كان فيه األخ راضي درويش ويف 

ادر بني راضي جرى اتصاال هاتفيا ؛ مهدي الزبيدي  مع األخ نصار الشيخ خزعل وجرى احلديث حول درويش و
؛ واجاب األخ بعة للثورة األحوازية مستقلة  طنيةو واتفقوا على ان يبقى اجليش مؤسسة جيش حترير األحواز 
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ن  نه من سيقف معنا يف استقاللية هذا االمر فرد األخ نصار الشيخ خزعل  راضي درويش اضافة على ما تقدم 
عتبارة مؤسسة حركة التحرير الو  طين األحوازي ستسعى مع الفصائل االحوازية االخرى يف استقاللية اجليش 

بعة للشعب العريب األحوازي وليس حكرا عل ليمارس وذلك ى اي فصيل بعينه وابعاده عن اي هيمنة مستقلة 
  .اجليش دوره الصحيح يف خدمة الوطن األحوازي 

نتخاب األخ راضي درويش عضو احتيافما  ت الذي جرى بعد ذلك  النتخا جلبهة العربية لتحرير األحواز  ط 
  . 2016- 4- 16اليت جرت يف 

نه كانت حبوزته ويومة براية جيش حترير األمسرحية تسليم الراية املزعواجراء  اىل  لمهاسحواز الذي يدعي فيصل 
نه ! راضي درويش  كما   ) يف ايران جلر و يف اور  جلر ريف طان فيصل ال (فكيف يتفق من قال عن فيصل الطريف 

لصورة  ه هو موضح  بع للجبهة العرباد ن اجليش  وهذا ايضا خيالف واقع ية وهذا يتناقض واالتفاق مدعيا 
   :جما وقدرة من اي تنظيم حاجليوش يف العامل فهي اكرب من ان تكون حمصورة يف تنظيم سياسي فهي اكرب 
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  !بعد ما مت ذكره من تفاصل ؟الفيصلي ما هو سر اتفاق فيصل الطريف مع راضي درويش 
ا حمادثة من مواطن احوازي امسه حسني صااما  حل مزرعة الجىء مقيم يف عملية فربكة صورة مزورة على اساس ا

ه يف الصورة كما ل الطريف  روج هلا فيصمن مناصري حركة التحرير الوطين االحوازي النرويج  شلون عرفوا اين ( اد
واجلبهة خابريل على السيد وكولة عدهم معلومات عن شغلنه  فيصل نشتغل وية ايران الزم خنرب صورت ونصار

  . )ومنو كاللهم 
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مما يدل على ) ا( يقولون) اين(حوازيون ال يقولون بغدادية وليست احوازية ، اال ةهلجهي املكتوبة اللهجة : اوال 
 صفحته على  يفخ حسني اال ا راجعوا اللهجة اليت يكتبو  .يف بغداد مدة طويلة  قيممغدادي او بان مفربكها اما 

  :العنوان التايل على ؛ الفيس بوك 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000118673323&fref=ts  

   
لتفنن: نيا    : عملية التزوير صيل شر لكم 

مزرعة ؛  حسنياألخ  هازجاخرتاق  تستطاعا اديه خلية معلومات ويقصد منها ال فيصل الطريف اندعى ي
هلا نظام محاية عالية املستوى ال ميكن بسهولة  وجييةنر اتصاالت ركة ة استطاعت اخرتاق شئبه اخلاخليت يصور انو 

 ا ، هل يعقل انرويج وكبار الدولة والعسكريني يف ال اخرتاقها وهذه الشركة النروجيية عليها هواتف املسؤولني
كة اليت كانت تدل على سخافة ذه الفرب حىت خيرج علينا ب فيصل الطريف ئكانت فريسة سهلة كما يصورها اخلا

ا ان يستخف  ذه السخافة اليت يريد     .بعقول االحوازيني عقله وعقل من دفعه 
  
بينما املزور فيصل ؛ يستخدم صورة املتحدثني بشكل دائري سنجر الفيسبوك ان نلفت نظر اجلميع ان مارجو ن

 ؛  املاسنجرعلى  تحسني مزرعة املوجودة على الفيسبوك وليساألخ املناضل أ بغباءه عندما استخدم صور اخط
الفيسبوك تكون الصورة مربعة الشكل وليس دائرية ، اما التاريخ يكون مكانه يف اعلى احملادثة وال ان حني  يف

بل تكون صورة دائرية للمتحدث ويكون مكانه اسفل احملادثة حماطة مبستطيل الشكل يكون فيها اسم املتحدث 
  .هذا يف املاسنجر 

الشكل  حني جيب ان تكون دائرية يفكل شطيلة اليف االعلى وهي مستحسني مزرعة صورة فيصل املزور وضع ان  
ت تكون عرب املاسنجر وليس ان  ؛ علما نذكر ان الفيس بوك لديه تعليقات وهي عامة ؛ بوك على الفيساحملاد

ت اخلاصة تتم عرب ماسنجر الفيسبوك ، الصورة اليت نشرها  فيصل تبني  ادميكن للجميع مشاه يف حني احملاد
لنظر اليها جيدا ايضا  ر القص والصق ، متعنوا  هيك عن بعض االمور الدقيقة اليت ال وستالحظون االمر ان ا  ،

الستعراض عليها هنا واملتعلقة منوذج ماسنجر الفي ديدة على سبوك وكذلك الفيسبوك وهي مآخذ عيسعنا االمر 
  .هذا  عملية التزويربهي اخطأ تدين فيصل الطريف و  فيصل
احلقيقة وبني التزوير عرفوا على الفرق بني منوذجا عن حمادثة حقيقية على ماسنجر الفيسبوك وذلك لتتلكم نضع 

  .حمادثة لفيصل مع االخ نصار هيو الذي قام به فيصل 
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  :ذجني يف النمو الفرق الذي اشر اليه يف االعلى الحظوا 
  

 يصلالذي قام به فالتزوير   ة بني االخ نصار وفيصليحقيقحمادثة 

 
 

  
ه اخلبيثة الطريف عبد الكرمي فيصل وتؤكد وتدين ايضا تبني  الصورةه وهذ   .التزوير على نيته املبيتة يف عملية ونوا

مربع 
 للمحادثة

صورة 
المتحدث وهي 
 دائرية الشكل

 التزوير
صورة 
 مربعة
في وهي 

 االعلى
ومكانها 
الحقيقي 
في االسفل 

القص اثار 
واللصق

هناك ليس 
مربع حول 

الكتابة

ليس االسم 
هنا مكانه  

 الحظوا
المحادثة 
 الحقيقة

هنا االسم 
وهذا 

 الصحيح
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من قائمة االصدقاء على الفيسبوك فيصل الطريف  ا، فقد استقطعقص صورة حسني مزرعة كيف متت عملية اما  
  :وليس على ماسنجر الفيسبوك كما هو موضح لكم يف الصورتني االدين 

  
 

 
  

  
  

  . التزويرو صق لمت الوهكذا 

فيصل المزور قام 
بقص صورة حسين 
 من قائمة االصدقاء 

هناونقلها   
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اجلبهة العربية لتحرير عام  منيا الاقام به املزور  ماعلى ق احلقائزء من جحركة التحرير الوطين األحوازي اذ تبني ان 
انة تلك ، اننا اذ نضع احلقائق امام الشعب العريب األحوازي البطل وفصائل فيصل الطريف فأي اماألحواز السابق 

وهو ضليع يف التزوير واخليانة  بني صفوفناان يكون فيصل الطريف الثورة االحوازية وكافة املناضلني ايستحق 
الذي ليدركوا خطورة هذا الشخص العريب االحوازي و ي أوتشويه صورة املناضلني ، نضعها هذه احلقائق امام الر 

  .شق الصف األحوازي 
ومل ؛ خلفها وما زال فيصل الطريف ان السبب احلقيقي وراء عرقة تقدم العمل يف جلنة التنسيق والتشاور كان يقف 

اىل رفع وير جلنة التنسيق والتشاور طواال ملاذا عندما نطالب بت تلكالتنسيق والتشاور بسبب اعماله تتطور جلنة 
وقواها الوطنية لنكون يدا واحدة يف خماطبة دول العامل بدال ان  ةاو جملس فصائل الثورة األحوازي اىل احتادمستواها 

لشعب العريب األحوازي املظلوم فأنه ينتظر منا ختليصه من االحتالل نذهب مشتتني  ؛ هذه الصورة ال تليق 
االمة  ضنت لتعود اىل حة دولة األحواز العربية كما كانواعاد االيراين ووقف االعدامات والسجون والتهجري

  .ذن هللا تعايل  مستقلة العربية دولة عربية
  
  اكرب والعزة والنصر لشعبنا االحوازي البطلهللا  

  والعار لكل اخلونة اخلزي 
  النا وما نطيها واالحواز 

  وفتح قريب هللامن نصر 
  
 

  قيادة حركة التحرير الوطين األحـوازي
  5/5/2016يف  صدر


