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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  السادة صفحة االحواز المبارآة

 تحية طيبة و بعد

 من منطلق الحوار و النقاش الذي تسير عليه صفحتكم الموقرة و هي بالحقيقة صفحة لجميع االحوازین و نحن في بوابة
  عربستان الثقافية نعد انفسنا ابناءا لكم و نستوحي عزمنا و همتنا من جهودآم الطيبية

اسمحوا لنا ان ما ورد في) في اطار الدولة االیرانية(البناء و ردا على الكلمة المشبوهة التي ذآرتم   من منطلق الحوار  
  الكتاب فيه عدة نقاط مشبوهة

تكوینات ورد ان هناك عبارة اذا ما ارید االنتصار ضد العدو االمریكي الغربي المشترك یجب ان تعيش جميع: اوال  
هنا اآثر من عبارة مشبوهة من هم تكوینات المجتمع االیراني و -المجتمع االیراني التي تعيش في نطاق الدولة المشترآة 

 هل یقصد العرب من ضمنهم و ان آان ذلك منذ متى و دولة فارس تهتم بشؤن العرب حتى تطلب من العرب مناصرتها
الترآمان ام الفرس ان آان هذا حقيقيا سوف -البلوش  -االآراد  -ضد خطر تحسبه ثم من هم تكوینات المجتمع االیراني   

جاسم التميمي و نقول هل سوف تساوي الدولة الفارسية بيننا وبين الفرس حسنا لكي تساوي بيننا وبين/نزل الى رقبة السيد
 القوميات االخرى یجب عليها اعادة ما سرقته من بترولنا طيلة فترة االحتالل و تعویض شعبنا عن ما آل ایه من جهل و

  تخلف نتيجة الظلم و التفریس اللغوي في وطننا الحبيب

ذلك انهم معدودون على االصابع و ال ااعلم آيف تكون هذه النسبة حددت اسمائهم ان هناك وظائف للعرب و ذآرتم:ثانيا  
النسبة العددیة و ان آان ذلك صحيح هل هذا یسد الرمق و یحمي و لو جزء بسيط من ابنا شعبنا من الجهل من% 5تعادل 

  و الفقر

سبحان اهللا مؤسسات ثقافية عربية على االرض المحتلة یفوق عددها عدد -ذآرتم ان هناك مؤسسات ثقافية عربية : ثالثا   
 المؤسسات الثقافية الموجودة في اي بلد عربي اخر مع العلم ان اي مؤسسة ثقافية تعتبر مرحة تكميلية للدراسة في

 المدارس و فإین المدارس یا سيادة النائب؟ هل ینتسب اطفال االحواز الى هذه المؤسسات دون الذهاب الى المدارس ام
 انهم ینتسبون في وقت انتسابهم الى المدارس الفارسية او بعد ان ینتهوا من التحصيل العلمي االساسي ان سنحت لهم

افتتاح المرآز الثقافي العربي لوزارة الدفاع و من-الفرصة ان آان ذلك هذا بعد ان یكونوا شربوا منهج الدولة الفارسية   
شمخاني الذي یظهر في اجهزة االعالم مع مترجم یترجم له من العربية الى-الذي یشرف عليه سيادة الوزیر شمخاني   

  الفارسية

و من فضل الجمهوریة االسالمية على الشعب العربي االحوازي توفير عمل لزوجات المسجونين سياسيا و غير: رابعا  
هذه العبارة و ما شر البلية  اسمحوا لي ان اجر نفس عميق و ان اضحك على -سياسي و الالتي یعملن في االرض   

بمضحك یسجنون ازواجهم و یجعلونهم خدم یعملون في ارضهم التي هي ملك الزواجهم ثم لماذا هذا الكرم و آيف ینسجم
  مع تلویث و قطع المياه عن العرب

هذه العبارة جميلة و -التفاعل المشترك بين ابناء االحواز في الداخل و في الخارج على صعيد الفكري و العلمي : خامسا   
تحقق في النفس االرتياح الول وهلة لكن یا اخي آيف یكون هناك ثقافة و یوجد لقمة عيش او وظيفة یسد بها الشعب رمقه



 .این الثقافة اذا آنت جائع

الحدیث عن یوم مفتوح لمن هم في الخارج مع الداخل ال اعلم آيف سوف یتم الجمع بين شعب شتت في جميع: سادسا   

 بقاع االرض و الحدیث

مروحة 15مكيف و 50آمبيوتر و  15ان ما تم انجازة طيلة سنوات االحتالل هو الحصول على : سابعا   

یشترى الحق الذي ساروا عليه شهداء عملية لندن هل هذا هو نقول ال یا سيادة النائب ما بهذا تقایض دماء الشهداء ما بهذا  
ثمن  اذا آان هذا  ثمة اسألة اطرحها على سيادة انائب  الثمن نقولها ال و الف ال اما نعيش احرارا او نموت دون ذلك  

عن ماذا سوف تتنازل اذا ما تحققت االفكار المشبوهة التي وردت في الكتاب الشهداء  

  مع خالص تحياتنا و احترامنا للجميع و اسمحوا لنا على ما ورد ذلك انكم علمتمونا الصدق و الحوار الهادف

  نسأل اهللا ان یكون هذا خالصا لوجه و یحقق لنا النصر انه على آل شيء قدیر

  

   بوابة عربستان الثقافية
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