
 !!ردًا علي المطـــــبلين لجمهورية اإلســالمية ؟؟

ويدعون أنهم(مع األسف البعض : بسم اهللا و الصلوة السالم علي خير خلق اهللا محمد العربي األمين و علي آله و صحبة و من وااله إلي يوم الدين و بعد   
ال يهمهم أمور العرب و آأننا لسنا أشقائهم في العروبة و الحضارة و الدين و التاريخ ، فنتعجب منهم ، نحاول إقناعهم أننا مظلومين ، فيرردون) عرب  

و يعترف لجميع ان إيران دولة ظالمة و سالبة لحقوق العرب في) الفرس(عامًا و قد يخرج أحد اإليرانيين  30الكلمات الرخيصة التي تتاجر بها إيران منذ   
 أرضهم األحـواز العربية ، لكننا نتعجب من بعض من يدعي انه عربي و يترتب علي ذلك اإلدعاء مسئوليات ، و اننا مسلئمون و آذلك من يدعي اإلسالم يجب
 عليه تحمل مسئلوياته تجاهنا آوننا مسلمون و مظدهدون إلي أبعد الحدود ، لكن نري العكس ، فنراهم يقولون لنا أسكتوا ، إيران دولة إسالمية و جارة و
 صديقة و ال يجب خلق مشاآل معها ، سبق و إشرنا إلي المشاآل التي خلقتها إيران لألمة العربية و اإلسالمية و تتحدث عن هذه المشاآل آتب و شخصيات
 أحوازية و عربية عارفة ، و الجميع يدرك ان الخطر الصهيوني الترآي اٍإليراني ، واقع و عدائهم لألمة العربية موجود ولو بتباين بين دولة و أخري ، في

يوجد جامعات و مدارس عربية و تكتب اليافطات بلعربية بإلضافة للعبرية في الطرق و سواها و قد رأنا أسري) دولة العصابات الصهيونية(إسرائيل   
فلسطينين أبطال إتصلوا مرارًا و تكرارًا بقناة الجزيرة و بتحديد في برنامج الشريعة و الحياة و قد يسبون اإلحتالل اإلسرائيلي من سجونهم هناك و ليدهم قناة
 الجزيرة و غيرها و بإمكان مراسلوا الفضائيات زيارتهم و تغطي علي سبيل المثال قناة الجزيرة البطلة أحداث إنتفاضة األقصي منذ بدايتها و بدون توقف و
 بوجود قوات اإلغتصاب اٍإلسرائيلي ، هنا ال نمدح اليهود و دولتهم بل نريد أن نبين الحقد اإليراني الفارسي علي العرب و مقداره ، في األحـواز و هي أرض

...عربية ، و مهد حضارات آبيرة آحضارة العيالميين و مملكة ميسان العظمي في المحمرة و عبادان و أخيرًا في العهد اإلسالمي ، دولة المشعشعين و   
م ، منذ اإلحتالل اإليراني الفارسي أي1936م و إستشهد بتسميمه سنة  1925وصوًال إلي إمارت بني آعب العربية و شيخ خزعل الكعبي الذي أسر غدرًا سنة

سنة و األحـواز تدمر و سياسات التفريس في أوجهما و يبدلون أسماء المناطق و القري و حتي األزقة ، آل هذا آرهًا للعرب و حقدًا عليهم ، و آل 80منذ   
وصفوا عدت مسئولين في دولة إيران ، العرب بصفات سئية جدًا و) إنتفاضة اإلستقالل(آالمنا بإدلة فمثًال في بداية اإلنتفاضة األخيرة في األحـواز المحتلة   

وصف رفسنجاني العرب بأنهم غجر و خرجت إنتفاضة آبيرة و 1985وصف محسن رضائي العرب بأنهم أوباش و غجر و آالم من هذا القبيل و في سنة   
 قمع شعبنا هناك ، لم يقتصر الوضع علي هذا ، فمثًال إذا ارد شخص تسمية أبنائه يعطونه قائمة يختار منها ٍإسم و اغلبها إسماء فارسية منذ العهد المجوسي

، إيران تمنع إسم ياسر و هذا بشهادة البطل) علي القائد الشهيد ياسر عرفات(هل تمنع إسرائيل الفلسطينين من تسمية ياسر ... القديم آسهراب و رستم و   
 مراسل الجزيرة عباس ناصر في زيارة لألحـواز قبل مدة و هذا طبعًا آمثال علي العنصرية التي نعاني منها ، إذا ارد شخص الذهاب إلي الحج ، أي إلي بيت

أي اللباس العربي األحـوازي و يمنع من األآل من الوالئم التي تقام هناك و يستنجسون العربي و بعذر طائفي... اهللا الحرام ، يمنع من لبس الدشداشة و   
عنصري و حتي يمنع من الذهاب إلي طبيب عربي في المملكة بل عليه مراجعتهم و يبقي تحت المراقبة ، هل هذه دولة إسالمية ، ال يعطون لألحوازيين عطلة
 في أعياد المسلمين عيد اإلضحي و عيد الفطر المبارآين و يحاولون التخلف عن العرب في العيد و يضعونه في يوم الجمعة و ال يضيفون يوم واحد عليه ،
 هل هذه دولة إسالمية و في المقابل يعطون للفرس بمناسبة عيد نوروز المجوسي شهر آامل و أآثر ، هل هذه دولة إسالمية ، الجزيرة في طهران تأتي

 بأخبار بدون صور عن التطهير العرقي في األحـواز و تطرد و في المقابل إسرائيل تسمح بذلك ، و في ستاليت او أجهزة اإلستقبال الرقمية للقنوات الفضائية
 تمنع في األحـواز و قد تسجن العائلة و تغرم مبالغ آبيرة و تعتبر من الجنايات للبيت الذي لدية هذه اإلجهزة و ذلك لمنعنا من مشاهدة القنوات العربية و

علي حسابنادولة تدعي اٍإلسالم تمنعنا من بناء مدرسة عربية و ... لتقضي علينا سياسات التفريس العنصرية ، عن ماذا تتحدثون عن لغة امازيغية او   
الخاص و في المقابل تجد في األحـواز جميع الصحف األجنبية و تجد معاهد اللغة حتي اللغة األلمانية و ذلك ألن الفرس العنصريين يعتقدون ان اصلهم آري و

و يسمحون لمن تريد او لمن يريد لبس لباس غربي.... األلمان آذلك ، هل هذه دولة إسالمية ؟؟ نقول لكم ال يسمحون لنا من لبس الكوفية في المدارس و   
نفرات فقط و بعنصرية فاضحة فيقولون ان سلمان الفارسي 4غير محتشم ، لبسه ، هل هذه دولة إسالمية ، دولة تعادي األمة و تعتبر الصحابة نفرين او   

من) سفينة(نطالب الجميع حجز تذآرة باخرة... صحابي و ينكرون الباقي و ذلك ألنه فارسي ، هل هذه دولة إسالمية ؟ نتعجب منكم يا من تطبلون إليران و   
 الكويت إلي عبادان او المحمرة او طائرة من مطار الكويت إلي االحـواز لتشاهدون المئساة بأعينكم ، يعني تريدوننا ان نقتل بدون أن يخرج منا صوت و ذلك
 ألن إسرائيل تقتل إخوتنا الفلسطينين ، ما هذا المنطق ، تحت مدينة عبادان العربية سجن آبيرة واسع و فية زنزانات متر بمتر و بضعون فيها ما يضعون من

ماليين عربي مسلم ؟ إيران جففت أنهارنا العذبة الغنية و سرقت تربة 8بشر ، هل تعلمون أن اآثر مساجين في إيران هم في األحـواز لشعب عربي تعدادة   
األحـواز و ثرواته النفطية و الغازية و الزراعية و حتي الثقافية و قد آتبنا مقال حول هذا و حول سرق تاريخ األحـواز و أثاره و إنتسابه إلي التاريخ اإليراني
 الدخيل علينا بعادات غريبة منها المجوسي و منها الهندي و اآلري و نحن العرب مظلومين حتي ال نستطيع ان نعيد في عيد الفطر مثًال آما يفعل المسلمين ،

و في السبعينات إحتلت الجزر العربية اإلماراتية الثالث و هن طنب الكبري و 1925ال حول و ال قوة إال بلله العلي العظيم ، إيران إحتلت األحـواز في عام   
 الصغري و أبو موسي و تهدد البحرين منذ عشرات السنين و تغذي الصراعات الطائفية فيها و في الخليج العربي و العالم العربي و اإلسالمي بشكل عام و لم
 و لن تترك العراق و شئنه و تتدخل فيه و ليس آخر تدخالتها فتنة المدائن الفاشلة و الحمد هللا و الحوثي و جماعته في اليمن ، صنيعة أيرانية و الدليل آيات

و فتاويهم الطائفية و تهديد اإلمارت شئ قديم و اإلستخبارات اإليرانية علي سبيل المثال تملئ دبي و تعرف حتي عدد السيارات هناك و!! إيران المسلمين ؟؟  
 حاولوا قتل أمير الكويت الشقيق الشيخ جابر و فجروا و آانوا وراء أعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية آتفجير مصنع البتروآيماويات و يتدخلون
 بشكل آبير و سافر في لبنان الشقيق و سورية الشقيقة و يعادون األردن بشكل آبير و اليوم يحتلون البصرة في العراق و يهددون أهلها و يحاولون تفريسها
 فإلسطورة اإليرانية و الحلم اإليراني يطالب حتي بجميع جزيرة العرب ، فيقولون أن بغداد مدينة إيرانية و إال يومنا هذا لم تطلق إيران رصاصة واحدة علي

من حقوقنا لنصدق ، هذه دولة علمانية مجوسية ليس لإلسالم و قيمه السمحاء فيها أي وزن و% 10إسرئيل و لو انها تحب العرب و المسلمين لتعطينا   
 جرائمها ال تحصي و جواسيسها في مصر و حتي في السودان ال يحصون ، و متاجرتها بلقضية الفلسطينية اصبحت معروفة ، فهم الذين يصدرون القادة

و تصافحوا و تكلموا أبناء) آاتساف و خاتمي (ٍإلسرائيل فموفاز طهراني و آاتسوف يزدي و هي مدينة في إيران و رأينا آيف حنوا األحباب إلي بعض   
 المدينة الواحدة بلهجة يزدية ، إيران دولة متاجرة بقضاية الشعوب فتارتًا ترفع شعار حوار الحضارات و تارتًا اٍإلسالم و أخري الشيعة و أخري الشكل

 الحقيقي لها و هو شعار القومية الفارسية ، نرجوا من عقالء العالم ان ال ينخدعون بهذه الدولة و ان تعيد دول و شعوب العالم العربي و اإلسالمي حساباتها
 و تدعمنا بإلستقالل عن هده الدول اإلستعمارية العنصرية و في النهاية نرجوا من الجميع دراسة التاريخ و قرائة تاريخ الصداقة الفارسية اليهودية و

 اإلنتهاآات و الغدر و الخيانات الفارسية لألمة و السالم علي من أتبع الهدي و رحمة اهللا و برآاته
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