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Date: Thu, 19 Aug 2004 18:21:09 -0700 (PDT)

From: "Al-Ahwaz" <al-ahwaz@al-ahwaz.com>  View Contact Details 

Subject: Re: جواب رسالة الى األخوة في موقع األحواز

To: "arabistan" <arabistan@arabistan.org>

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  حضرات األخوة االعزاء احملترمون
 يف موقع عربستان االغر

 حتية الثورة العربية األحوازية وبعد
 لقد تلقينا رسالتكم باالمهية والعناية ، حيث ان شبكة األحواز وحركة التحرير الوطين األحوازي من الدعاة االول اىل كل ما يهدف اىل التنسيق
 واحلوار فيما بني األحوازيني ومن املؤمنني حقيقة روحا وقالبا بضرورة الوحدة الوطنية وخلقها حالة واقعة على ارض الواقع تسري حية تنبض بروح
 . كلها أمل ونشاط ونضال ال يصبوا اال حنوهدفنا األساسي وهو استقالل األحواز كحق ثابت ومبدئي للثورة العربية يف األحواز احملتلة

ايها األخوة نعم حنن يف شبكة األحواز ليس لدينا اي مانع من اي تفاهم احوازي على الصعيد االعالمي او السياسي شريطة ان نتبادل حوارا مفتوحا
 عرب الوسائل االتصال اليت نتفق عليها ، اما فيما خيص االمريكان فهذا موضوع حنن يف شبكة األحواز وحركة التحرير الوطين األحوازي نعتربه امرا
 ال يعنينا استنادا اىل اننا لسنا من اتى باالمريكان اىل املنطقة وامنا دول املنطقة ذاهتا وعلى رأسها ايران ، فاليأكل من نارها من اشعلها ومن اتى هبا ،
واننا نقوهلا بصراحة اننا سنستغل الظروف من اجل نصرة قضية شعبنا العريب األحوازي ، ونقوهلا ايضا بصراحة فالتحترق ايران ولتذهب اىل اجلحيم
 واننا عائدون اىل استعادة حقنا ، واننا قوما خلقنا عربا وسنموت وحنن عربا واننا لسنا بأيرانيون وانا حنن عرب احوازيون اقحاح وان اهللا خلقنا ،
 . احرا ال عبيد ، وكفى للظلم الفارسي علينا

 . هذه رسالتنا وهذا هو منهجنا وال حنيد عن قضيتنا حىت نرى رايات االستقالل والتحرير ترفرف خفاقة عالية يف مساء األحواز احملررة بأذن اهللا
للحق وجها واحدة ولرجاله مبدأ واحد واملصري واحد وان األحواز هي احلق وابناءها: وكما قاهلا مستشارنا السياسي سيد طاهر آل سيد نعمة   

 .. الربرة هم الذين يسعون اىل استقالهلا وحتريرها من قبضة االحتالل الفارسي ، والوطين يكون وطنيا حني ال يبيع حبة رمل واحدة من تراب وطنه
 : واننا خنول مستشارا السياسي اذا اردمت االتصال بنا ان يكون اتصالكم مباشرة مع املستشار على العنوان الربيدي التايل

arabistan@yahoo.com 
  ومرة اخرى نعرب عن ثنائنا على مبادرتكم اليت نعتربها فاحتة خري اىل صراط مستقيم
 هذا ونتمىن لكم كل التوفيق وسلمت وسلمت فكرتكم
 وبارك اهللا بكم
  
 شبكة األحواز لالنترنت

 العالقات العامة
19 / 8 / 2004  
 
 
arabistan <arabistan@arabistan.org> wrote: 

  األخوة في شبكة األحواز الموقرين
 سالم من اهللا عليك و رحمته و برآات
  
 نرفق لكم أوال سالمنا و أشواقنا العربية المخلصة ، و نتمنى لكم الخير و التوفيق في حياتكم اليومية و لمساعيكم المتدفقة في مجال حب
 .الشعب و القضية العربستانية

على أن نمد اليكم يدينا في بناء التآخي و عودة المياه الى مجاريها العربستانية ، و نتمنى أن) موقع عربستان ( لقد أجمع القائمون في موقعنا 
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 تكون رسالتنا هذه عنوان للتعاون المطلوب في المجاالت الكتابية و التنسيق ـ بقدر المستطاع ـ حول الدفع بمشوار قضيتنا العربية العادلة
 وسط الزخم و الفوضى العارمة التي تحيط بأمتنا العربية و اإلسالمية ، و آيفية التفاعل معها و بالتالي إستيعابها و طرح الحلول المرحلية

ألن هنالك وجهات نظر مختلفة و( لتفادي ـ لقدر اإلمكان ـ الخسائر الكبيرة للمضي في مشوارنا الوطني و آل حسب طرحه لهذا المفهوم   
لذا نتمنى أن نسير على خطى حكيمة و بشكل يرضي أآبر عدد ممكن من األخوة العربستانيين أو) آراء متشنجة نوعا ما عند العبض اآلخر 

 . األحوازيين أو األهوازيين
الخ ، على أن.... من حيث الكتابات التحليلية و الخبرية و الترجمة و ) عربستان و األحواز ( فما هو رأيكم المبدئي في أن نفعل الموقعين   

 . نتبادل هذا الجهد المتواضع الذي نقوم به و تقومون به و صبه في إطار العمل اإلعالمي في المنفى
 طبعًا لكم آراءآم التي نعلم ربما أغلبها حول موقفكم و بنسق حزبكم الموقر ، و هذا ال خالف لدينا حوله ، فلكم الخيار في اي أمر ترونه و
 حسب طريقتكم ، و لنا واجب إحترام هذا الموقف ، ولكن رأينا هو في تفعيل العمل الكتابي و التحليلي ـ السياسي و تنوعه في المجاالت
 المختلفة حول قضيتنا و حول ايران و حول الهجوم الشرس التي تواجهها منطقتنا بشكل عام و العراق بشكل خاص ، مما يجعلنا أن ندقق
 النظر في خطابنا القومي العربي و الرؤية اإلسالمية من التوجهات األمريكية و مآربها في الحاضر و المستقبل ، سيما و أن األمر ال يعني

العربي في إقليمنا و فيأن نلتزم برأي واحد في هذا المجال ، بل تحليل المواقف و السياسا األمريكية ايضا و توضيحها للمتابع و القاريء   
 . العالم العربي بشكل عام
  
 سننتظر منكم الرد ، حول هذه األمور ، على أن نتفاعل من حيث الكتابات و الحوارات المتتالية ، علنا نستطيع أن نتجاوز بعض اإلخفاقات
 . الحاصلة ، و العمل على اإلستمرارية في العمل ، بمختلف توجهاته
  
 و لكم شكرنا و تقديرنا
 أخوتكم القائمين على موقع عربستان
12 - 8 - 2004  
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