
 منع صحف العربيه فی ايران ماذا تعنی؟                 

  
ماذا يريدون االيرانين من تطوير االسلحه النوويه ؟ هل هم يريدونها علی حد قول بعض من محبين السياسه 
االيرانيه الغراض سلميه او لضرب اسرايل النه عدوا المسلمين؟ ام انهم يريدونها لتدمير البلدان العربيه کما 

يقولون الکثير؟ السياسه االيرانيه فی االيام االخيره تقول لنا بان االيرانيون يريدونها لمهاجمه العرب و المسلمين 
 :و ادله هذا االدعا کثيره منها اذکر لکم منع طبع الجرايد بالغه العربيه

االيرانيون الموجودون فی رياسه جامعه االحواز الحکوميه فی االسبوع الماضی قرر ان يمنعون نشر الصحف 
  العربيه التی تصدر من قبل طالب العرب فی هذه الجامعه و دليل هوال العنصريون لهذا العمل قول ان اللغه

الفارسيه هی اللغه الرسميه فی ايران و يلزم الکتابه بهذه اللغه و لکن هل مثل هذا القول يدل علی عملهم الظالم 
و کما تعلمون فی کل ثقافه هنالک معانی ال تستطيع ان تذکرها بلغه اخره خاصه باللغه الفارسيه و هی لغه فقيره 

فکيف تستطيع ان تضغط علی علی طالب . و ماخوذه من اللغه العربيه و فی الحقيقه انها لهجه من اللغه العربيه
العرب االحوازيون ان ينشرون صحفهم بالهجه الفارسيه و ليس باللغه العربيه هل الذين ينددون باالسالم هم 

الذين منعوا الکتابه بلغ االسالم و القرآن ؟ ام انهم يريدون اخداع االخرين بمذهبهم و يستفيدون من الدين سياسيا 
هل هذا العمل و االعمال االخره ضد العرب خاصه االحوازيون ال يدل علی عداوه االيرانيون بالعرب؟ نعم 

فتح هذه ) رض(االيرانيون يکرهون العرب و هذا الحقد جا بعد دخول االسالم الی هذه البالد منذ ان سيدنا عمر 
و العرب الفاتحين و ينسبون )رض(و لکن االيرانيون يلعنون خليفه االسالم. االراضی و ثقف و علم االيرانيون 

و يقولون بان ) والکل يعلمون انهم شيعه الزرادشه و ليسوا شيعه االسالم(هذا االعمال الی مذهبهم الشيعی 
 االعراب دمروا ثقافتنا العريقه ما هی الثقافه التی قد تهاجمت عباده النار ام الزواج مع االخت؟

کفاکم ايها االيرانيون من هذه االعمال، کفاکم بعداوه العرب ،کفاکم من تطوير اسلحه النوويه لضرب العرب، 
 کفاکم من الظلم و االظطهاد ضد االحوازيون النکم غير العرب و من دون العرب ليسوا موجودين ابدا

 طالب عربی احوازی                                                                                
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