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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
على هامش القمة االستثنائية اإلسالمية في مكة قدم الرئيس اإلیراني           

  احمدي نجاد مقترحان بخصوص دولة إسرائيل
  

ي    األول ا و خصوصًا ف ي أورب رائيل ف ة إس ة دول دعوا إلقام ان ی  آ
اليم                 دولتان بإعطاء بعض األق وم ال المانيا و النمسا حيث أقترح أن تق

  يليين إلقامة دولتهم عليهالإلسرائ
  

دًا    از ج رح ممت رئيس مقت يادة ال ا س ل ی اح  جمي دم ارتي درت ع د ق لق
يادة    ذآي ، س رح ال ذا المقت دمت به رائيليين فتق ع اإلس سطينيين م الفل

  ن أن أتقدم بدوري بمقترح مماثلالرئيس هل من الممك
   

األحوازیين غير مرتاحين و مظلومين بالجمهوریة اإلسالمية 
انية هل من الممكن أن تمنحهم إقليم األحواز ليقيموا دولتهم فيه اإلیر
  ؟؟؟

  ما رأیك سيادة الرئيس ؟؟؟؟؟
  

م رفض    في حال   الثاني رح   ت دم       ف   األول  المقت رئيس اإلیراني تق  إن ال
شكورًا و أن م ر و ه رح أخ ام بمقت ة    یق سطين المحتل ي فل تفتاء ف  اس

ن لتقریر مصيرهم  بمشارآة اليهود والفلسطينيين من السكان األصليي 
  بأنفسهم

  
أآثر من ممتاز یا سيادة الرئيس االستفتاء االستفتاء ثم االستفتاء  یا 

  سيادة الرئيس نعم هو االستفتاء
  

الجدران في حال زیارتك یا سيادة الرئيس لألحواز سوف تقرأ على 
في األحواز عبارات تطالب باالستفتاء و حق تقریر المصير و هذا 
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 قبل الكثير من أبناء الشعب األحوازي و بمجرد المقترح مقدم من
  وصولك لإلقليم سوف تحس بذلك قبل أن تقرأه على الجدران

  
شارك                 األحواز الرجاء أن ی تفتاء ب ى عمل اس و في حال موافقتكم عل
ة                ر و البختياری شارك الل السكان األصليين و األصليين فقط و أن ال ی

ال  ة اإلس لتهم الجمهوری ذین أرس رس ال ة و الف روا الترآيب مية ليغي
  السكان األصليين و سنرى ما یقرر الدیمغرافية لألحواز

  
  أم أنك تدعي أن األحواز إقليم فارسي ؟؟؟؟؟؟

  
رئيس               ال یا سيادة الرئيس  اقرأ التاریخ رجاًء ، لمعلوماتك یا سيادة ال

ة      قبل الميالد  األلفية السادسة و حتى األلفية الرابعة     أنه من     آانت اللغ
  مية للفرس هي اللغة العيالميةالرس

ة  ة الرابع ر األلفي ن أواخ ه م يالد و أن ل الم ة  قب ل األلفي ى أوائ  و حت
م   قبل الميالد  الثالثة ا آانت              ل ة بينم  یعرف الفرس الحضارة و المدني

ار و     يش بازده رة تع ذه الفت س ه ي نف ة ف ة العيالمي اإلمبراطوری
  حضارة مدنية متقدمه و مشرقة

  
ام             و في العصر الحدی    رئيس و حتى الع يادة ال ا س م تكن     1925ث ی  ل

سيير  وي بت اه بهل ام رضا ش يم حيث ق ذا اإلقل ى ه سيطر عل ارس ت ف
ماء    ر أس ا و تغيي سيطرة عليه واز و ال تالل األح سكریة الح ة ع حمل

  مدنها و قراها من األسماء العربية لألسماء الفارسية
  

رئيس يادة ال ك و  س ي طرح ن موضوعيًا ف يء أذا اقترحت أي  آ ش
دك أوًال             ى نفسك و بل ه عل ى األخریين ،         حاول تطبيق ل طرحه عل قب

رام                  دك احت ستقبًال تفق آما و أني أنصحك بعدم طرح أي مقترحات م
   و لعقليتكاألخریين لك

  
سيادة الرئيس آبر مقتًا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون ، قدمت أآثر 

ي مقترحات من مقترح بخصوص إسرائيل و القضية الفلسطينية و ه
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، حاول أن تجاري الخطاب العالمي من حقبة زمنية انتهت وولت 
  في الوقت الحاضر و أن آنت تصر على رأیك

م        فأنا أقول لك أتقي اهللا و أبتعد عن فلسطين و الفلسطينيين ، نحن نعل
سياسية و             علم اليقين أنك تستعمل فلسطين آورقة تلعبها في الساحة ال

ال   رب للخي سخيفة األق ك ال ع مقترحات ا للواق ة منه ي أوراق منتهي ه
  الصالحية فحاول أن تجد أوراق أخرى لتلعب بها

  
ين یعلمون أن الكثير من العرب و غير الفلسطينيون آما األحوازی

العرب قاموا باستخدام قضایاهم بطریقة استقاللية خسيسة و دنيئة 
في مناوشات سياسية و إعالميه آانوا فيها مجرد أسماء و أوراق و 

  ب بمعاناتهم و مصيرهم عرض الحائطضر
  

وق األخریين أنظر  ل أن تطالب بحق اد قب دي نج رئيس احم يادة ال س
شتى الوسائل        لحقوق الش  ه ب عب العربي األحوازي الذي طالب بحقوق

ل     د ح اول أن تج ك أن تح األولى ب وم ، ف ى الي ا حت نجح بنيله م ی و ل
ات       ران        للمسألة األحوازیة و مشاآل باقي القومي ل    داخل حدود إی  قب

  ةل المشكلة الفلسطينية اإلسرائيليأن تح
  

ر حل  ن غي د م ى لألب ن تبق ران ل ي إی ات ف شاآل القومي يادة فم ا س  ی
ن    ات فل ذه القومي ع ه ي قم وم ف ى الي ران حت رئيس و أن نجحت إی ال

  يع أن تحافظ على هذا التفوق العسكري لألبدتستط
  

لمي   ل س د ح اول أن تج صف فح ادل و من ل أن   ع شاآل قب ذه الم  له
  تتفاقم و یقوم الرئيس اإلسرائيلي بتقدیم مقترحات لحل هذه المشاآل

  
  أبو محي الدين األحوازي
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  نص الخبر منقوًال من موقع تلفزيون العالم على االنترنت
  

  أوروبا دولة لليهود في إلقامةاحمدي نجاد يدعو 
 

دعا الرئيس اإليراين حممود امحدي جناد اليوم اخلميس على هامش القمة 
  .االستثنائية اإلسالمية يف مكة، إىل إقامة دولة إسرائيلية يف أوروبا

دي جناد يف لقاء مع قناة العامل الفضائية إن إسرائيل وقال الرئيس اإليراين امح
واقترح أن تقيم املانيا . متثل اكرب التحديات اليت تواجه العامل اإلسالمي واملنطقة

. والنمسا دولة إسرائيلية على أراضيهما إذا كانتا تشعران بالذنب جتاه اليهود
ئيلي بدعوى تعرضه وانتقد الدول األوروبية اليت تدافع عن االحتالل اإلسرا

  .للمحرقة املزعومة خالل احلرب العاملية الثانية
وأضاف امحدي جناد انه يف حال عدم قبول هذا االقتراح فباإلمكان إجراء 

استفتاء يف فلسطني احملتلة مبشاركة اليهود والفلسطينيني من السكان األصليني 
  .لتقرير مصريهم بأنفسهم

فد اإليراين اليوم أن امللك عبد اهللا بن ومن جهة أخرى أعلن احد أعضاء الو
عبد العزيز ملك السعودية والرئيس اإليراين حممود امحدي جناد اجريا األربعاء 

على هامش القمة اإلسالمية يف مكة , حمادثات تناولت األوضاع يف املنطقة
  .املكرمة

ع ان اللقاء كان وديا وتناول قضايا األوضا: وقال املصدر لوكالة فرانس برس
الراهنة يف املنطقة مبا فيها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع يف العراق 

  .والضغوط الدولية على سوريا
وهذه هي املرة األوىل اليت يزور فيها الرئيس امحدي جناد الذي يشارك يف قمة 

منظمة املؤمتر اإلسالمي يف مكة املكرمة غرب السعودية منذ تنصيبه رئيسا 



 5

إال ان , ات األخرية حتسنت العالقات بني السعودية وإيرانلبالده، ويف السنو
  بعض اخلالفات البسيطة ظهرت مؤخرا بينهما بسبب العراق

 


