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 حركة التحرير الوطين األحوازي –ثائق و

نص وثيقة خطية حتتفظ هبا حركة التحرير الوطين األحوازي كتبها بيده الكرمية حجـة االسـالم       
حجـة  الرسالة من نسختني ارسـلت احـداها اىل   ( الشيخ عبد الكرمي اجلزائري قدس اهللا سره    

االسالم نصر اهللا بين صدر قدس سره واحتفظ املرحوم الشيخ أمحد الشيخ خزعل بنسخة اصلية               
 . حملاولة نقل جثماين الشيخ خزعل وويل عهده الشيخ عبد احلميد ريخثانية للتا

 نص الرسالة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 حضرة سيدنا العالمة حجة االسالم احلاج السيد نصر اهللا بين صدر احملترم دام ظله وفضله 
 السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته 

 على حضرتكم أن املرحوم الشيخ خزعل خان املتـويف قبـل            بعد الدعاء واالحترام واظهار االخالص   الخيفى       
سنني يف طهران هلم مقربة فيها آبائه وعشريته يف النجف ومن عاداهتم ان املتويف منهم ينقل جثمانه اىل النجـف                    
ليقرب يف مقربهتم وفعال بعض أرحامه عزموا على نقل جثمانه وجثمان ولده عبداحلميد اىل النجف من حمله الذي                  

وهو امام زادة عبداهللا الرجاء من مقامكم الرفيع أن تساعدوهم على حتصيل الرخصة بنقله علـى طريـق                  فيه  
 كرمنشاه وليس يف ذلك حمذور شرعي أو سياسي ولكم الفضل بذلك الزلت لذوي احلاجات انشاء اهللا تعاىل

                          
 

 املخلص                                                                                     
 عبد الكرمي اجلزائري                                                                            

 ختم                                                                                     
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 يخاشهد يا تار
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      الشيخ خزعل بن احلاج جابر آل مرداو  
 .آخر أمري عريب لألحواز       
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 إيران ختشى نقل جثماين الشيخ خزعل وويل عهده الشيخ  شاهحكومة

 بد احلميد عرب احملمرةع
 الشيخ عبد الكرمي اجلزائري إىل حجة اإلسالم السيد نصر          حجة االسالم املالحظ من نص الرسالة اليت أرسلها       

 تثبت خشية النظام العنصري الفارسي يف عهد حممد رضا هبلوي مـن   1954اهللا قدس سره واليت أرسلت سنة       
اخلوف من ثورة تقـوم      ألسباب معروفة أال وهي      عرب احملمرة ز  مرور جنازة املغفور له الشيخ خزعل أمري األحوا       

 ) .احلدود العراقية مع احملمرة (  عرب احملمرة فالشالجمة هبا العشائر العربية يف األحواز عند مرورها 
 مع ويل عهده الشيخ عبد احلميد يف طهران مبحـل أقامتـهما اإلجباريـة               1936استشهد الشيخ خزعل عام     

 .ا هبلوي يف قصر الشيخ خزعل يف مدينة مشران املفروضة من رض
خـالل  ) وزير داخلية العراق    (  م تدخل علماء النجف األشرف وساهم املرحوم سعيد قزاز           1954يف العام   

فترة احلكم امللكي عند زيارته لطهران  وحتدث مع شاه إيران حممد رضا هبلوي حول ضغط علمـاء النجـف                    
 . مقربة العائلة يف النجف األشرف األشرف بضرورة نقل اجلثمانني إىل

لقد كان شرط حممد رضا هبلوي بنقلهما عرب كرمنشاه كما توضح الوثيقة  ، ويالحظ من وثيقة آية اهللا العظمى                 
 .. وهكذا كان .. عبد الكرمي اجلزائري باته ليس هناك حمضور شرعي أو سياسي لنقل الرفاتني 

قدس ( وأصر حجة اإلسالم السيد حمسن احلكيم       .. تقبال الرفاتني   وزعت املناشري ألهايل النجف وكربالء الس     
أن يكون يف استقبال اجلثمانني وميكن مراجعة كتاب األحواز املاضي احلاضر املستقبل ألصل املنشور              ) اهللا سره   

 .الذي وزع يف مدينيت النجف األشرف وكربالء 
تؤكد حركة التحرير الوطين األحوازي ممثلة مبفوضية الثقافة واالعالم بأن ارشيف الوثائق يف شبكة األحـواز                

غابت عن كثري من الكتاب واملؤرخني رغم ما نشر عـن           لألنترنيت سيبدأ يف األيام القليلة القادمة بنشر حقائق         
 .از حقائق مذهلة لكن مع األسف الشديد أحجم كثري ممن كتب عن األحو.. األحواز 

وحتيط مفوضية الثقافة واالعالم علما السادة املطلعني على شبكة األحواز لألنترنيت ستباشر بتكملـة احللقـة                
الثالثة من سلسلة املؤامرة اليت يعدها عضو القيادة املركزية حلركة التحرير الوطين األحوازي رئيس مفوضـية                

 .اخلارجية األخ نصار الشيخ خزعل 
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ؤامرة ستفضح وحترج ممن ال حياء هلم من الذين تآمروا على شعبنا العريب الصابر اجملاهد يف األحواز ،                  سلسلة امل 

 .تشويه تأريخ األحواز العربية دحض هذه السلسلة كل من تعمد على وست
 .ومات ودول على منع نشرها ألهنا تفضحهم ى الوثيقة اليت مل تنشر وتعمدت حكسلسلة املؤامرة تعتمد عل

فمن تآمر على سلخ األحواز العربية من اجلسم        .. كة التحرير الوطين األحوازي الختشى يف احلق لومة الئم          حر
 .العريب ستفضحه مهما كان مسماه 

قيادة احلركة رخيصة من أجل اعالء      ونعاهد شعبنا بأن قيادة حركة التحرير الوطين األحوازي تنذر نفسها ودم            
 .راية األحواز العربية 

بأننا النكتب مقاالت عاطفية ، وال نسـتعطيهم الرجـاء          فوضية الثقافة واالعالم أن تنبه االعالم العريب        وتود م 
بضرورة التحرك لبث الوعي العريب لدى شعبنا وأمتنا العربية اجمليدة ، فمن يريد احجام احلقيقة فأمام اهللا حناسبه                  

عالم العريب لدينا أشقاء يف الوطن العريب لبث احلقـائق          وامام شعبنا العريب من احمليط اىل اخلليج العريب نقول لال         
عندها ماذا يقول من يسكت عن حق مثانية مليون عريب          .. عرب صحافتهم وان موعد التحرير قريب باذنه تعاىل         

 يف األحواز ؟؟ 
 ؟ماذا سيقول التاريخ العريب هلم 

 ..ترقبوا 
 األحواز العريب   لن ندفع أمواال كما يفعل غرينا ملن يريد النشر لشعب         

فلدينا صحافة عربية شريف تقف معنا يف       ..  املرتزقة   عنفنحن يف غىن    
مث أننا المنلك املال لنـدفع      ويف كل دول العامل     كل ارجاء وطننا العريب     

نستقطع لقمة العيش من قوت     .. هلم فلسنا من الطراز الذي يستجدي       
 لكن حلقات .. لنا شعبنا األحوازي قرة عيننا .. أسرنا لننشر ونكتب 
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 سلسلة املؤامرة ستطالب بالوثائق كل من خان شعبنا وسلمه اىل الفرس          
سناطلبهم امسا امسا بان يعيدوا األموال الذي أقرضهم اياها الشـعب           

تذكروا الوثـائق معنـا فـارمحوا       .. العريب األحوازي ومل يعيدوها هلم      
  .عوائلكم من الفضيحة 

اصحاب   وفرساهنا افة العربية ستجدون من هم شجعان الصح    .. ترقبوا  
ترقبـوا  .. ترقبوا فالقوى الشعبية العربية معنا      .. القلم العريب الشريف    

 وحركـة   لتعلموا من هم اشقاء وأصدقاء الشعب العريب األحوازي       .. 
 . يف الوطن العريب وأحرار العامل وصحافتها التحرير الوطين األحوازي

 بايب رغال   ..قف مع حمنة شعبنا    من الي  نذكر و ..التاريخ العريب اليرحم    
 . والربامكة ..وابن العلقمي .. 

 .واهللا من وراء القصد 
 مفوضية الثقافة واالعالم                                                          

 التحرير الوطين األحوازيركة ح                                 
  م2004 / 3 / 12يف                                                           

  
 
 
 


