
 ..تدعو إلى تطهير األهواز من العرب" مزورة"بسبب رسالة 
 ومئات المعتقلين بعد اندالع صراع بين العرب والفرس.. قتلى 5: إیران

  

نت.العربية -دبي   

أفاد مراسل العربية في إیران أن خمسة أشخاص قتلوا واعتقل المئات في اشتباآات بين محتجين من األقلية 
 . العربية في إیران وبين قوات األمن في مدینة األهواز بإقليم خوزستان جنوب غربي البالد الغني بالنفط

وقلل مسؤولون إیرانيون سریعا من شأن أي إیحاءات بأن االشتباآات قد تكون في إطار صراع من أجل 
 .االستقالل في خوزستان

اللندنية فقد تسببت رسالة وصفت بأنها مزورة منسوبة إلى محمد علي " الشرق األوسط"وحسب صحيفة 
أبطحي المستشار السابق للرئيس اإلیراني محمد خاتمي، في اندالع أعمال عنف عرقية في محافظة 

 . خوزستان بجنوب غربي إیران شارك فيها السكان العرب الذین یشكلون أغلبية

وقالت الصحيفة إن الرسالة أشاعت مزاعم عن إعادة تعدیل الترآيبة السكانية في المنطقة الغنية بالنفط 
 .ما یشير إلى خطة لجعل العرب أقلية مقابل اإلیرانيين من أصل فارسي.والمتاخمة للعراق

وذآرت وآالة األنباء اإلیرانية أن العرب خرجوا إلى شوارع مدینة األهواز بإقليم خوزستان وحطموا 
 .سيارات للشرطة ومصارف ومكاتب حكومية

وبحسب إیرانيين، فقد تردد أن الرسالة المنسوبة إلى أبطحي آتبها عندما آان رئيسا لمكتب الرئيس خاتمي 
وأشار إلى أن . غير أن أبطحي نفى على موقعه االلكتروني أن یكون قد آتب هذه الرسالة. قبل أن یستقيل
 .الرسالة مزورة

أن الرسالة آانت عبارة عن توصيات منسوبة إلى المجلس األعلى اإلیراني لألمن " الشرق األوسط"وتفيد 
القومي، موجهة إلى الدآتور نجفي مساعد رئيس الجمهوریة ومدیر منظمة التخطيط والميزانية، وتدعو إلى 
ترحيل عرب خوزستان وإسكان الفرس في مدن وقرى المحافظة، وإطالق أسماء فارسية على المدن والقرى

 .العربية

اللندنية أن الرئيس اإلیراني محمد خاتمي أصدر أوامر بالتحقيق في األمر " الحياة"إلى ذلك ذآرت صحيفة 
 ".لمعرفة خلفيات االضطرابات والدوافع واألشخاص الذین یقفون خلفها"

هـ 1426األول  ربيع 09م، 2005أبریل 17االحد   

 

 الرسالة آانت عبارة عن توصيات منسوبة إلى المجلس األعلى
اإلیراني لألمن القومي
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إن "وقال . ونفى ناطق باسمه أن یكون خاتمي آتب هذه الرسالة، مستبعدًا عالقة األمر باالنتخابات الرئاسية
 ".أحدًا لن یكون قادرا على القيام بذلك

وذآرت الصحيفة أن رئيس مجلس صون الدستور أحمد جنتي حذر خالل خطبة الجمعة أول من أمس من 
آما حذر هؤالء من ". استغالل بعض المرشحين النعرات القومية في إیران لتمریر برنامجهم االنتخابي"

إمكان عدم الموافقة على أهليتهم لالنتخابات الرئاسية، وهو األمر الذي عاد الناطق باسم مجلس صون 
الجميع ملزم حفظ استقالل البالد ووحدتها وعدم "الدستور غالم حسين إلهام إلى تأآيده أمس، عندما أآد أن 

في حال ثبت أن أیًا من المرشحين ال یعتقد بالنظام أو بوحدة وتضامن "وأضاف إلهام انه ". المس بأسسها
 ".البالد، فإنه سيواجه مشكلة

یذآر أن منطقة األهواز تخضع عادة إلجراءات أمنية مشددة وال تسمح السلطات بوقوع أي اضطرابات فيها،
 . نظرا إلى أنها العصب االقتصادي إلیران

األوضاع عادت إلى طبيعتها وتحت "وأآد المعاون السياسي والعسكري في المنطقة قدرت اهللا دهقان أن 
أید "، مؤآدًا عملية التزویر في الرسالة المنسوبة إلى أبطحي، ملمحًا إلى تورط "سيطرة القوى األمنية

 .في األمر" خارجية

أشارت مصادر إلى شكاوى متعددة من مسؤولي المنطقة تحدثت عن تهریب أسلحة من " الحياة"وحسب  
األراضي العراقية في اتجاه الداخل اإلیراني، األمر الذي آان تحدث عنه وزیر األمن اإلیراني علي یونسي، 
وآانت إیران أعلنت على لسان القاضي المساعد في األهواز مقيمي فرد القبض على ثالثة وسبعين شخصًا 

 .یتهمون بتهریب المخدرات واألسلحة واإلخالل باألمن العام والسرقة

 

وضوع

 ال تستغربوا
) جرینيتش (6:48، )السعودیة (9:48م،  17/04/2005|مروان عبداهللا سفيان  

قال االمام علي آرم اهللا وجهه لم یحب اعجميا عربيا قط ال ورب الكعبه

 شكرا جذیال
) جرینيتش (6:52، )السعودیة (9:52م،  17/04/2005|شاآر  

باسمي و اسم شباب االهواز الغيارا اشكر موقع العربيه علي بث و نشر اخبار الناس البریا و المحرومين و نطلب بلمزید من الدعم

 شكرا جذیال
) جرینيتش (6:54، )السعودیة (9:54م،  17/04/2005|شاآر  

باسمي و اسم شباب االهواز الغيارا اشكر موقع العربيه علي بث و نشر اخبار الناس البریا و المحرومين و نطلب بلمزید من الدعم

األهواز-یجب العمل على استقالل األحوزا  - 
) جرینيتش (6:55، )السعودیة (9:55م،  17/04/2005|العربي  

م وصبوا جام غضبهم حقدهم على العرب في ذلك األقليم المطالبين1925ليم اإلحواز یعانون المصاعب منذ احتالل الفرس لإلقليم في سنة
باستقالل بالدهم من االحتالل الفارسي المجوسي ، یجب على الدول العربية دعم شعب األحواز العربي في نضاله ضد الفرس لالستقالق

 أین العرب
) جرینيتش (7:27، )السعودیة (10:27م،  17/04/2005|محمد  

شكرا لقناة العربية ولكن أین العرب من هذه المهازل البد من حشد الرأي العام ضد هذا الظلم

 سم اهللا
) جرینيتش (7:36، )السعودیة (10:36م،  17/04/2005|دعدوع
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في الوقتت نفسه تذل دول ألجل أقلية ال تشكل شيء في البلد,لم یتبقى سوى هذه األقلية یا دولة الرفض فأبيدیهم .  

 الرفق
) جرینيتش (7:39، )السعودیة (10:39م،  17/04/2005|عبداهللا  

.اتمنى من قوات األمن التعامل معهم برفق لقطع الطریق على أمریكا والمنافقين

 امریكيا السبب
) جرینيتش (8:2، )السعودیة (11:2م،  17/04/2005|محمود دردونه  

 هذه الخالفات من صنع امریكيا

 منصووووورة
) جرینيتش (8:6، )السعودیة (11:6م،  17/04/2005|أبو بشرى  

 اللهم انصر إیران اإلسالمية على أعدائها

 شکرا العربيه
) جرینيتش (8:49، )السعودیة (11:49م،  17/04/2005|االحوازی  

زیل الشکر باسم کل الصحفيين االحوازیين لقناه العربيه الجل تغطيتها الخبار االحواز و المجزره الکبيره التی تقوم بها الحکومه الفارسيه
 العنصریه

  حبيبي صاحب تعليق لم یحب اعجميا عربيا قط
) جرینيتش (8:55، )السعودیة (11:55م،  17/04/2005|سامع  

واتمنى منك یا مروان ابن سفيان الجواب من الكتب الصحيحة!!!!!بيبي صاحب تعليق لم یحب اعجميا عربيا قط من این لك هذا الحدیث؟

 مسلم عربي سوري
) جرینيتش (8:58، )السعودیة (11:58م،  17/04/2005|معن   

وأنادي العرب والفرس للتوحد تحت رایة اإلسالم فقط وليس تحت حریة أمریكا...غخوة في إیران عدم اإلنزالق وراء مخططات األستعمار

  ال ألفعال الماللي
) جرینيتش (9:3، )السعودیة (12:3م،  17/04/2005|محمد آل مزید  

ال استغرب من فعل النظام االیراني ضد اخوتنا العرب في االحواز ، وارجوا اهللا تعالى ان یخلصهم من نظام الماللي الجهله

 ردًا على مروان عبداهللا سفيان
) جرینيتش (9:13، )السعودیة (12:13م،  17/04/2005|جعفر سعيد  

وثانيًا لفظة أعجمي!!! عليه واله وسلم یقول ال فرق بين أعجمي وعربي إال بالتقوى وأنت تختلق حدیثًا على لسان االمام علي عليه السالم 
تشمل جميع غير العرب وليس الفرس فقط آما هو متداول في لهجات أهل العراق) ع(وما افتریته على لسان االمام علي ) ص(دیث النبي

أما بالنسبة لما یجري في األهواز فأعتقد أنه عمل مفتعل من جهات أجنبية ترید أن تخلق في ایران دارفور أخرى لتبرر تدخلها فيها!!!يج

 البلوش والعرب في إیران
) جرینيتش (9:33، )السعودیة (12:33م،  17/04/2005|إماراتية  

م ورحمة اهللا وبرآاته إیران محتلة جزر اإلمارات الثالثة، وإیران دولة تعتمد على قدرتها العسكریة في إذالل األقلية لدیها، فهي تحتل مدن
جمهوریة مكران اإلسالمية بلد البلوش السنة،) مثلها مثل باآستان(طيها حقها المشروع في اإلستفادة من خيرات مدنها، وهي أیضا احتلت

وأتمنى من موقع العربية أن تزور دولة مكران المحتلة من قبل باآستان... عرب في إیران یعانون من التفرقة العنصریة ومن متاعب آثيرة
  ... وإیران للكشف عن معاناتهم وشدة فقرهم

 البرتغال
) جرینيتش (9:44، )السعودیة (12:44م،  17/04/2005|عبد المعطي لعقابي  

مت به ایران من ترحيل عرب خوزستان وإسكان الفرس في مدن وقرى المحافظة، وإطالق أسماء فارسية على المدن والقرى العربية تلك
ي أفعال وأعمال الشعوب البدائية والحكومات البدائية والعنصریة وغير المتحضرة هي ال تخدم ایران الدولة بل تساعد وتسرع على تفكيكها
عرب بالغبن ویشعرهم بأنهم موطنين من الدرجة الثانية وعلينا نحن العرب أن نساعد ونساند العرب في منطقة خوزستان بكل قوة لو آانت
ن آل ما اتخوف منه هو أن تكون هذه المنطقة واالسماء هي في االصل فارسية وغيرها العرب األجداد الى اسماء عربية وهم الذین غيروا
انيين یسعون السترداد اسمائها التي غيرها العرب وهذا ما اعتاد جدودنا عبر التاریخ القدیم والحدیث على عمله ما فعله صدام في المناطق
مثال على ذلك حيث قام بتغيير اسماء مدن ومحافظات وشوارع وتغيير الترآيبة السكانية لكثير من المناطق فلو آان العرب فعلوها وغيروا
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ن والقرى والمناطق من الفارسية الى العربية في فترة من الزمن واالن تحاول ایران استرداد وجهها وهویتها الفارسية السابقة والذي غيره
ذا سيكون موقفنا وعلى ماذا تعترض إذا على ایران هل هو حالل علينا حرام على غيرنا لماذا لم نقل أننا نحن الذین بدلنا تلك االسماء وتلك
.الترآيبة قبل ذلك نعم القوي الخارجية ترید اثارة النعرات لكن هل نحن السبب

 خلكم في حالكم احسن
) جرینيتش (10:1، )السعودیة (13:1م،  17/04/2005|ابو احمد من السعودیه   

خواننا العرب التتطلعوا فيها وتسوا أنفسكم عباقرة زمانكم خلكم عن العنجهيات والتحطوا نفسكم في شي الیخصكم هذا الشأن ایراني ایراني
سوف أسال سؤال بسيط المملكة العربيه السعودیه بعد أحداث الرس األخيرة ومطاردتها لألرهابيين هل أحد.رانيه هي أعلم بمصلحة بالدهم

أستشكل على المملكة فعلها ببالدها ؟؟ خل عنكم العنصریه والمذهبيه یاعرب فكونا اهللا یهدیكم

 آره ایران للعرب
) جرینيتش (10:9، )السعودیة (13:9م،  17/04/2005|نبيله   

ثم حرآة التطرف الشيعية التى تحمل على العرب الكثير من الحقد بان العرب هم سبب..  العرب بدليل تسميه الخليج الفارسي بدل العربي
ثم ضم االهواز العربية الى ایران الفارسية.. وتحرش ایران باالمارات والجزر الخليجية ..الفتن ...

 التاریخ یعيد نفسه
) جرینيتش (10:34، )السعودیة (13:34م،  17/04/2005|باسم االهوازي  

و شریف و محب للحریة و یقبل راي االخر ایها االخوة و االخوات ان االنتفاضة الباسلة في االهواز ليس جائت اليوم لدواعي عنصریة و
اخواني و اخواتي ان.لية عنصر العربي على االعجمي انما هي لحظة تطلع الشعوب الى الحریة و رفض آل اشكال العبودیة و االضطهاد

الهوازي آسائر الشعوب العالم له تاریخه و حضارته و ادابه تمتد الى االف السنين ضمن حضارة بين النهرین و هي الحضارة العيالميةو
عتز به و بعد رحيل االستعمار العثماني و البریطاني العجوز من المنطقة اصبح لدینا استعمار اخر من نوع استعمار الفارسي الذي یستعمر
ثل الشعب العربي االهوازي و الشعب الكوردي و الشعب االذري و الشعب البلوشي و ال یختلف هذا االستعمار عن استعمار النظام البعثي

ارجو من آل انسان شریف و حر ان یترك االنمائات الطائفية و العرقية في تفكيرة و ان یتمعن في تاریخ الشعوب و. في آردستان العراق
للسالطين الجببابرة التي جردوا الناس من ابسط حقوقهم حتى اسماء االوالد و البنين و غيروا اسماء المدن و الحارات و سلبوا االرض من
 یوظفوه في مشروع قصب السكر و ثم اصبح االمر غير ذلك و ردوا عليه بالرصاصة النه یرید استعادة ارضة و النه یرید ان یتكلم بلغته
یكون له ولو جریدة عربية وحدة و النه یرید ان یكون له عطلة و لو یومين من اجل فرحة االطفال بعيد الفطر الذي هو عيده و عيد ابء و

یا اخوان االمر ليس حدیث و.رد عليه الفارسي بانه ليس عربيا و یجب عليه رفض عاداته العربية و ممارسة اداب الفارسية و عيد نوروز 
بالمئة و هي اآبر نسبة 25ار ورقة او آتاب من الحكومة بل االمر یراه االهوازي ملموسا على ارضه من تجفيف مياه و من بطاله نسبتها 

آانت امارة مستقلة و لها مواقف 1925بالمئة من عائدات ایران من هذه المنطقة و ارجوا ان تتدرآوا ان منطقة االهواز حتى عام  80ينما
جاه القضایا العربية و منها الخليجية و لكن شائت االقدار ان تبيعها بریطانيا االستعماریة انذاك الى ایران مقابل وعود من رضا شاه المجرم
لكن اليوم فقد نفذ و انتهى صبر الشعب الذي عاش خالل هذه الفترة على جحيم الشعوذة و الخدیعة تاتي باسم االسالم و االسالم بقى السالح
حكومات المتخلفه ضد آل حرآة شعبية و ان آانت هذه الحرآات اسالمية لكنها تواجه الرصاصة و البارود و تهم مثل ایادي خارجية وراء
تطلعات الشعوب للحریة و اتمنى ان القارء الكریم ان یقراء تاریخ الشعوب قبل اتخاذ قراره من دون حرج و ظلم و شكرا

 ردا على نبيلة هانم
) جرینيتش (10:47، )السعودیة (13:47م،  17/04/2005|الكویت-محمد  

...... من قال أن ایران بدلت أسم الخليج العربي؟ حسب المخطوطات البریطانية القدیمة أسمة الخليج الفارسي یا نبيلة هانم

 رد على مروان عبداهللا سفيان
Fedora| ) جرینيتش (11:2، )السعودیة (14:2م،  17/04/2005  

؟؟ اهللا یهدیك ویهدینا للصواب"عربيا" یأخي هل تعلم من سلمان الفارسي؟ وتقول ال یحب اعجميا .

 اللعنة
) جرینيتش (11:5، )السعودیة (14:5م،  17/04/2005|ابو محمد البحرین  

اللعنة اللعنة ل ول ول وشكرا لكوریا الجنوبية والصين وماليزیا ولكل دولة تتحترم شعبها والنقمة لكل دولة تحتقر شعبها

 الحریة و االستقالل لعربستان
) جرینيتش (11:12، )السعودیة (14:12م،  17/04/2005|محمد  
الحریة وا الستقالل لعرب األهواز الذین نسيهم بقية العرب....نعم لنهایة االحتالل االیراني ألراضي عربستان ... http://alahwaz.info

 الكبر الفارسي
) جرینيتش (11:13، )السعودیة (14:13م،  17/04/2005|ابو عمر
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.ان الناظر الى اخالقيات االیرانيين یجد فيها آثيرًا من التعالي والكبریا فال تستغرب ذلك من اخالقياتهم،فهم یعتبرون انفسهم فوق الخلق

 هناك تساؤالت آثيرة عن ایران
) جرینيتش (11:13، )السعودیة (14:13م،  17/04/2005|سالم  

ت و ساعدت االمریكان على احتالل بغداد و آابول و قد اعلن قادتها صراحة هذا الشيء في خطبهم مثل علي هاشمي رفسنجاني في خطبة
ایران ال یوجد في عاصمتها مسجد واحد ألهل السنة و من یرید اداء الجمعة یذهب...ن و علي ابطحي في غرفة تجارة و صناعة أبوظبي

و غيرها من االمور الكثيرة...  او الباآستانية في طهران على رغم من وجود آنائس و معابد للنصارى و اليهود و بقية الطوائف االخرى 
نتمنى من المسؤوليين االیرانيين ان یغيروا هذه السياسة و ان یتببعوا.... . تدل على محاولة تحجيم أهل السنة في ایران و البلدان المجاورة

و الكف عن التستر بشعار موت امریكا و تحریر القدس و نشكر العربيةعلى.. ت اخرى راقية و جيدة لما فيه مصلحة االسالم و المسلمين
مجهوداتها الكبيرة و اخبارها التي هي فعال متميزة و نادرة

 الكبر الفارسي
) جرینيتش (11:14، )السعودیة (14:14م،  17/04/2005|ابو عمر  

.ان الناظر الى اخالقيات االیرانيين یجد فيها آثيرًا من التعالي والكبریا فال تستغرب ذلك من اخالقياتهم،فهم یعتبرون انفسهم فوق الخلق

 االهواز اراض عربية والشوفينية الفارسية البعيدة آل البعد عن االسالم ترید تصفيتهم
) جرینيتش (11:36، )السعودیة (14:36م،  17/04/2005|برجس  

آما نالحظ ان النزعة التي تتطغى على ایران هي نزعة قومية شوفينية. ضي عربية واالهوازیين عرب على الدول العربية دعم استقاللهم
حالم العودیة الى االمبراطوریة الفارسية لالسف هذه النزعة التي تقوم علي سيادة الفرس على حساب العرب هي بعيدة عن الدین االسالمي

هناك االالف من الفرس في دول الخليج على هذه الدول ایجاد طریقة للتعامل مع هؤالء.الذي یدعونه

 الحق
) جرینيتش (13:15، )السعودیة (16:15م،  17/04/2005|المدافع  

 اهللا أآبر متى سوف تعود بالد المسلمين الى مسلمين

www. al-mohamra.nu 
) جرینيتش (13:20، )السعودیة (16:20م،  17/04/2005|حزب النهضة العربي األحوازي   

طة اإلیرانية تتبادل االتهامات حيال المسؤولية عنها والمظاهرات في االحواز تتواصل لليوم الثالث على التوالي ادخلت المظاهرات الجاریة
ز النظام اإلیراني في ازمة سياسية جدیدة رافعة بذلك من حدة التوتر الداخلي الذي یتزامن مع بدأ التحضيرات الجاریة لالنتخابات الرئاسية

ففي هذا الصدد القى الناطق باسم الحكومة اإلیرانية رمضان عبد اهللا زاده یوم أمس السبت بالالئمة على من اسماها جهات ترید. ئها قریبا
بين سكان األحواز مما دفعهم الىاالحتجاج والقيام باعمال" ادعى انها مزورة " الوضاع لحساب مصالحها الشخصية من خالل نشر وثيقة

ف رمضان زاده ان الرئيس محمد خاتمي بصفته رئيسا للمجلس االعلى لالمن القومي االیراني امر المجلس المذآور و وزارة االستخبارت
ن الجهات المسؤولة عن ما اسماه تزویر هذه الوثيقة وتوزیعها بين سكان األحواز الثارة االضطرابات وتقدیم المسؤولين للقضاء وهو یشير
ي المراقبين الى اطراف في جناح مایسمى بالمحافظين بانهم وراء تسریب هذه الوثيقة الصادرة عن مكتب رئاسة الجمهوریة و التي تكشف
ومية لتقليص عدد السكان العرب في األحواز وزیادة عدد المستوطنن الفرس فيها من خالل القيام بسلسلة اجراءات اقتصادیة وسياسية تقوم

من جانب اخر حمل النائب عن مدینة االحواز في البرلمان اإلیراني الشيخ احمد موسوي وهو من جناح المحافظين. سة التخطيط والميزانية
 المسؤولين الحكوميين في األحواز محمال ایاهم آامل المسؤولية عن األحداث الجاریة وذلك في رسالة مطولة وجهها یوم امس السبت الى

وامتنعت عن نشرها وسائل, و قد تحدث الشيخ موسوي في رسالته التي نشرتها وسائل االعالم الموالية للجناح المحافظ . ني محمد خاتمي
انه قبل اآثر من اسبوع من اندالع المظاهرات آان قد ارسل آتابا الى وزارة االستخبارات مع نسخة من الوثيقة المسربة آما انه قام, ظين

سائل مماثلة الى وزارة الداخلية وآل من وزارتي البناء واالعمار و وزارة الثقافة واالرشاد داعيا هذه الجهات الى اخذ آافة التدابير االزمة
لقد اتصلت هاتفيا بنائب, واضاف موسوي مخاطبا خاتمي بالقول " . بالفتنة " جاء بالوثيقة المذآورة وتدارك االمور قبل اندالع ما اسماها

وبرئيس قسم االذاعة والتلفزون ورئيس دائرة االستخبارات) محسوب على جناح االصالحيين ( ن القانونية و بحاآم األحواز فتح اهللا معين
وحسب المراقبين فأن رسالة. , ت لهم مشاعر العرب وطالبت الجميع بالتحرك الفوري اال ان الجميع قد اهمل هذه التحذیرات ولم یتحرآوا

محافظ والنائب عن مدینة االحواز الشيخ موسوي آانت تلقي بالمسؤولية عن االحداث وبوضوح على عاتق الحكومة والمسؤولين المحليين
من جهة اخرى تواصلت المظاهرات ليلة امس السبت على االحد في عدد من. ى جناح ما یسمى باالصالحي بزعامة الرئيس محمد خاتمي

وقد جرت صدامات بين المتظاهرین الذین قاموا بتردید الهتافات المنددة باالجرات التمييزیة" شلنك آباد " ألحواز وآانت اآبرها في منطقة 
مة عدد من المباني والمقار الحكومية وبين قوات الحرس والشرطة اإلیرانية التي استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفریق

هذا وقد اعترف مسؤول امني ایراني أن المتظاهرین هاجموا في الساعة التاسعة والنصف من.  قامت هذه القوات بأعتقال عددا اخر منهم
 مبنى احد المؤسسات الملية الكبرى في المدینة تعرف بمؤسسة جواد االئمة وقد آسروا نوافذ وابواب المؤسسة واحراق االطارت امام بابه

المحمرة وذلك في خطوة للحد من تدفق –الحميدیة واألحواز  –من جهة اخرى قامت السلطات االیرانية باغالق طریق مدینة األحواز . ي
آما قامت السطات هناك بقطع خطوط الهاتف واغالق بعض.رب من المدن المجاورة على مدینة األحواز لالتحاق بالمظاهرات المتواصلة
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2005/ 04/ 17 حزب النهضة العربي األحوازي مكتب اإلعالم الخارجي .و احياء أخرى من مدینة األحواز" آيان " لمدارس في منطقة 

 ارجو ان ال نخلط الحابل بلنابل
) جرینيتش (13:41، )السعودیة (16:41م،  17/04/2005|أحمد االحوازي أبوأیمن  

الحظت هنالك خلط. بر عن االحداث في االحواز على العربية نت مشكورة و آذالك قراة تعليق بعض االخو ه العرب على هذا الموضوع 
ما اتخوف منه هو أن تكون هذه المنطقة واالسماء هي في االصل فارسية وغيرها العرب األجداد الى اسماء( عن قصد و منه عن جهل مثل

هذه الخالفات( او ) خل عنكم العنصریه والمذهبيه یاعرب فكونا اهللا یهدیكم( او ) ین غيروا ترآيبتها واالیرانيين یسعون السترداد اسمائها
الحقيقة هي نحن. من هذا الكالم .... الى اخ.)اتمنى من قوات األمن التعامل معهم برفق لقطع الطریق على أمریكا والمنافقين( او )  امریكيا

 عرب تواجدنا على هذه الرض منذ االف السنين و حتى قبل العرب لم یكن هناك تواجد للفرس بل آان هناك العيالميين و هم من الشعوب
م و منذ ذالك20/04/1925عام اي في  80ایران احتلت االحواز العربية قبل . ون بایصلة للفرس و الحضارة العيالميه غنية عن التعریف

ب االحوازیين نقاوم ایران الفارسيه اوال على صعيد التحریر و التخلص من االستعمار االیراني سواء زمن الشاه المتحالف مع اسرائيل و
لذا ارجو من جميع االخوه ان ال یخلطو الحبل بلنابل و یربطون القضية االحوازیة بلتدخل االمریكي في) المعادیةالمریكا(هوریة االسالمية

يا المقاومة على الصعيد الحفاظ على هویتنا العربية بلرغم من آل المحاوالت اليائسة التي قامت فيه الحكومة االیرانيه لطس الهویة العربية
ایام 3اما موضوع المضاهرات المستمرة منذ .  دليل على ذالك آتابتي لهذه الصطور المتواضعى بلعربية رغم منع ایران لتعليمي العربية 

حيتها عشرات الشهداء و مئات الجرحا و االف المعتقلين هي سلسلة لعدة انتفاضات قام بها الشعب العربي في االحواز لمقاوت االحتالل و
و الى یومنا هذا و الآن هذه المرة بفارق وجود وسائل االتصال الحدیثة الحكومة االیرانبه لم تستطيع التكتم على 1925یة العربية منذ عام 

  .االحداث الجاریه

 اترآوا ایران قویة
) جرینيتش (13:49، )السعودیة (16:49م،  17/04/2005|ابن لبنان  

ير االمور واشاعة االضطراب والفوضى اترآوا ایران الدولة االسالمية قویة بوجه من یریدون تشویه الدور االیراني والقضاء على العالم
لتفرد بذلك من العراق الى سوریة وفلسطين وایران والمقاومة في لبنان ؟ اترآوا ایران الجدار الصلب بوجه الغزاة اترآوا ایران وال داعي
 لهذا القلق من حوادث بسيطة تحدث في آل مكان ؟

فنحن النحشر انفنا بما الیخصنا..انها شان ایراني بحت العالقه لنا به  
) جرینيتش (13:57، )السعودیة (16:57م،  17/04/2005|محمد الخفاجي  

هو تسميه دوليه للخليج وهو متعارف عليه منذ القدم وفي اغلب المخططات والخرائط اي ان التسميه ليست النها فارسيه.. الخليج الفارسي
وال یعترض احد وسيبقى باسم..فبحر العرب ایضا تسميه دوليه.. رف لماذا التعترضين على بحر العرب الذي یحد ایران من الجنوب ایضا

وهذا غير ممكن فلماذا نقبل..اي الخليج الفارسي..تغيير اسمه المتعارف عليه دوليا..اما الخليج العربي فهو تسميه اراد بها العرب وانا منهم
آذلك هنالك خليج عدن وغيرها من التسميات المتفق عليها فمن عباراتك انت الیوجد لدیك اي اقناع قانوني بل.. نرید الغاء الخليج الفارسي

عزیزتي..ران وللفرس وآان العرب هم من صنع مكوك الفضاء وهم من اخترع اغلب اختراعات القرن العشرین والقرن الواحد والعشرین
عموما آما قلت لك فان..الیوجد لدیهم بالوقت الحاضر اي داعي للفخر فهم من اخر االمم تقدما وتخلفا.. من اصول عربيه.. نا آما قلت لك

قرب البنغالدش..ج الفارسي تعود لمئات السنين للوراء وهي تسميه متفق عليها دوليا منذ زمن بعيد آما اتفق االمر على تسمية خليج البنغال
عموما اذا اردنا تغيير الخليج من فارسي اال..ولم تعترض الهند على بنغالدش وتصر على استبدال الخليج البنغالي ليكون الخليج الهندي.. 

اال اللهم.. من این لك هذه النظریه وعلى ماذا تعتمدین..ام انك یانبيله تریدین آل شيء یكون عربيا...بل بتغيير بحر العرب الى بحر الفرس
عموما ومایخص قضية..وهي نظریه لم تصلح بتاتا..وهم ارقى االقوام..اال وهو العرب خير امه اخرجت للناس.. دا عنصري مقيت الغير

والسعودي لدیه شؤون سعودیه.. والكویتي لدیه شؤون الكویت.. ن القضيه التخصنا نحن مواطنيين آل لنا بلده فالعراقي لدیه شؤون العراق
وبالتالي فان االحواز هي ليست من مشاآلنا فنحن.. هتم بشؤون مصر ومبارك والفساد االداري وغياب الحریات والغالء المعيشي والبطاله

ونحن للعلم ایضا لدینا مشاآل االقليات فالعرب في اغلب.. وهو قضيه داخليه.. هذا الجزء من االرض الذي هو رسميا جزء من دولة ایران
والمشكله هي ایرانيه بحته والكل یعلم ان ایران بلد.. لذلك ليس لهم الحق التكلم عن حقوق االقليات في البلدان االخرى..فوا االقليات ببلدانهم

..فالعرب والفرس والكرد والترك واالذریين والبلوش واالرمن وهم یعيشون بدولتهم وهم من یحل مشاآلهم بينهم.  وادیان ومذاهب متعدده
وعلى العرب بایران التوجه لالمم المتحده او اي جهه دوليه او عالميه.. والنرغب بحشر انفنا بمشاآل غيرنا.... هذا المشاآل فلدینا مایكفينا

فالمساله التخصنا ال من قریب وال من بعيد.. اما نحن..آمنظمات حقوق االنسان او منظمة العدل او غيرها ليسالوهم مساعدتهم

  آرة العرب الایران
) جرینيتش (14:11، )السعودیة (17:11م،  17/04/2005|علي   

 االعزاء ثمان سنوات عمر الحرب التي شنها العرب والعراق بالتحدید على ایران ولم نسمع یومآ بان ایران هي التي اعتدت على اي دولة
 برغم الدمار الهائل الذي لحق بها این عقول العرب این ثقافتهم انظروا الي این وصل االیرانين والي این وصلنا نحن العرب هم یصنعون
خصبون اليورانيوم ونحن عالم تفرغ لنشر االحقاد والكرة والحقد بين الناس مشكلة ایران انها انتجت حزب اهللا لبنان ودعمت حرآة حماس

االمر االخر امریكا تسعي الاشعال فتنة. السالمي ومشكلتنا نحن اننا دعمنا القاعدة والطالبان اخواتي اخواتي انظروا اي االنجازات افضل 
 آل مكان فاین عقولكم یا عرب انني اخجل عندما اري هذة الكتابات من هنا وهناك ونحن نعرف ان من وراءها اصحاب العقول المتحجرة
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ن جادة الطریق انني لم استغرب من ردود االفعال هذة وآل ثقة بان اهللا سوف ینصر هذة الدولة المبارآة علي اعداها واعداء الدین والسالم
  عليكم وحمة اهللا وبرآاتة

خوز استان( معلومات تاریخية عن أمارة المحمرة   )  
) جرینيتش (14:36، )السعودیة (17:36م،  17/04/2005|ساهي الالهي   

تقع بين ایران والعراق وسكانها من العرب وآان یحكمها االمير خزعل خان ، وقد آانت امارة مستقله برعایه بریطانيا وآانت لها عالقات
كویت ولكن تسلل النفوذ الفارسي والرغبة في ضم امارة المحمرة والصراع الذي دار بين االمير وبين الفرس وقيام بریطانيا بأستغالل هذا

وقد غير االسم من امارة المحمرة الى. م التطمينات التي اعطتها لالمير ادى الى ضمها للدولة االیرانية وموت االمير منفي في احد القالع 
  . عرب ستان ثم خوز استان

 امریكا
) جرینيتش (14:45، )السعودیة (17:45م،  17/04/2005|ابو شيرین  

هده اللعبه الخطيرة المفبرآة الدول الكبرى مثل الوالیات المتحدة االمریكية وبریطانيا وأسرائيل النهم هم المستفيدین من خلق المشاآل بين
باهللا عليكم هل سمعتم ان دولة اوروبية او اي دولة مسيحية مع احترامي لالخوة. مين باالمس آانت لبنان وسوریا واليوم الجنوب االیراني

التجعلو البساطة تسيطر. صلت فيها أضطرابات انا الصدق ان ایران تكره العرب الیوجد آره بدون فتنة والفتنة هو الشبطان االآبر امریكا
آل الدي یحصل هو امریكاني امریكاني اصحو یاناس العيب مو بدیننا وال بعروبتنا العيب بينا ز.على افكارنا  

 نقطة ضعف العرب انهم عاطفيون
) جرینيتش (15:5، )السعودیة (18:5م،  17/04/2005|عربي قح  
لو آنت اهوازیا عربيا لحمدت اهللا لكوني اعيش تحت ضل. جية دائما تتصيد بالماء العكر ولعل عاطفة العرب هي اسهل االمور بالعبث بها

 ایران وال اتشرف باالنتساب للعرب النهم تائهون ویعيشوا حالة ضياع وفرقه ولن اقبل لنفسي ان اآون اداة بيد من یستغلني لزعزعة دولة
نعم طالبوا بحقوقكم... یا اخةتي باالهواز نطروا فقط الى حال العرب واعتبروا. ي تؤمن بمبادئ العرب وقضایاهم اآثر من العرب انفسهم

طن لكن ال تذهبوا بعيدا في خيالكم الن مصالح ایران وقوتها یحس لها الف حساب في الميزان الدولي وهي ليست آالدول العربية تنقاد لكل
 من یقودها حسب وجهته

  اهل العراق اهل الخير والوفاق
) جرینيتش (15:33، )السعودیة (18:33م،  17/04/2005|حجاج   

مل اليقين بأن عرب االحواز مضطهدین وبشكل اضعاف مضاعفه عما هو منشور ومكتوب ومنذ عقود طویله وآنا نظن بأن عصر ما بعد
نرجوا من عرب االحواز ان یقدموا النصح وان تكون تجربتهم عبرة الهل العراق اهل الخير. لكن ولالسف آان اشد اضطهادا وعنصریة

ال نعلم لماذا السيستاني ال یقوم بدوره اتجاه ابناء االحواز. عة وسني ونصراني لوحدة ارض الرافدین ونصرة اخوانهم في االحواز العربي
ال نعلم لماذا العالم یتباآي على االآراد ودارفور واسرائيل وال یكاد یذآر. آوآبا اخر ام ان مهمته هي داخل حدود العراق بأمر من طهران

 . عرب االحواز بشي

 نحن ایضا مضطهدون
) جرینيتش (16:34، )السعودیة (19:34م،  17/04/2005|الماني مسلم  

 الى جميع االخوة المسلمين نحن المسلمون في والیة المانية نطالب بدعمكم لتحریر بالدنا من الكفار االعاجم

God Bless Iran 
Mohammed-Saudi Arabia| ) جرینيتش (17:30، )السعودیة (20:30م،  17/04/2005  
I like Iran too much and support the nuclear program. Iran is the strongest Islamic country now and it is th
threat to America and Israil. For those who says no Masjid for Sunna in Tehran.. I tell them there is no M
Shia in Riyad... What do you say I R A N 
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