
 تعتيم اإلعالم مرة أخرى
 آل القراء الكرام یعلمون أن قناة الجزیرة الموقرة ُمنع نشاطها اإلعالمي في ایران والسبب أنها فضحت اضطهاد حكومة ایران ضد عرب األحواز وال       
 . ارید أن ادخل في هذا الموضوع ألنه نوقش بما فيه الكفایة في مقاالتي السابقة
 وفي هذا االسبوع داهمت قوات االمن االیرانية بيوت بعض االحوازیين وصادرت آثيرًا من اجهزة الستالیت واجبرتهم بدفع غرامة مالية ال تقل المليون

دوالر امریكي 170( والنصف ریال ایراني   ) . 
الذي آان یداهم بيوت االفغان ویحطم التلفاز معتبرًا هذه االجهزة المرئية ليست إال آلة للشياطين تنقل بها ثقافة الغرب للمسلمين ثم…حدث ذآرني بمال عمر   

 . ُتفسد اخالق الشباب
 . وآان حينئذ االیرانيون ینتقدون المال عمر بأنه یحاول أن یرجع االفغان إلى عهد الكهوف وقد ساندوا من عزم على االطاحة بنظام المال آنذاك
 ال أدري آيف یفسر االیرانيون اعمالهم المتناقضة هذه وهم اآلن یداهمون البيوت ویرعبون النساء واالطفال ویصادرون أهم وسيلة إعالم بعد االنترنت
 .( والجدیر بالذآر أن آثيرًا من مواقع السياسية على االنترنت التي ال تتالئم وسياسة ایران محجوبة )
لّما ُاخترع المذیاع حرم االستماع اليه بعض رجال الدین معتبرین هذه الوسيلة اإلعالمية آلة الشيطان ثم حرم بعضهم اآلخر, والبد للقارئ الكریم أن یعلم       

وهذا یدل على داللة قاطعة بأن هؤالء ساللة اؤلئك الذین ارادوا للمسلم أن یجلس في بيته ویوصد, التلفاز آما حرمه المال عمر في افغانستان قبل أعوام قليلة   
 . االبواب عليه حتى یتخلف عن رآب الحضارة تمامًا ویكون بإمكانهم الضحك على الذقون والفلسفة باسم الدین آيفما یشاءون

منها سحر االولى والثانية والعالم اإلخباریة وخمس قنوات فارسية یا,أن تمنعوا عرب األحواز من الستالیت ولكم قنوات فضائية عدة ُتبث , وهل من العدل   
 هؤالء ؟
 . فأعمال هؤالء مؤسسين الحكومة اإلسالمية االیرانية تتناقض تمامًا مع بعضها ومع ما یدعون به أیضًا     

وال شك أن اإلعالم العربي والعالمي آان ومازال له  والبد لإلشارة وإن آانت غنية عن القول أن االنتفاضات المتتالية في األحواز قد أرعبت هذا النظام القامع
 . دور هام في توعية هذا الشعب بالنسبة إلى حقوقه االقتصادیة واالجتماعية وخاصة السياسية
 فهل خاف حكام ایران من تشدید االنتفاضات متأثرة بما بثته القنوات األحوازیة والقناة التي ستبث قریبًا على مدار الساعة ؟
 .فما یجري ضد هذا الشعب األعزل خرج عن نطاق القدرة على الفهم آونه ال ینتمي إلى أي منطق وال یرتبط بأي سياسة سوى سياسة الحقد والقمع والتفریس
لكن من حاول أن یقف في طریقه مانعًا الناس من االستفادة, أقول للحكومة اإلیرانية أن العلم والتكنولوجيا غول آبير إنما ليس مخيفًا , أخيرًا وليس آخرًا        

تارآًا ورائه فتات نظام حاول یومًا ما أن یجعل شعبًا محتًال وسط اربعة حيطان من التعتيم, فسوف یسحقه هذا الغول العظيم , منه وال یتماشى معه   . 
بوجوههم عنا فالشك أن لنا رب یقينا شر الحاقدین  أما نحن عرب األحواز فمهما تجاهلنا أهلنا في الوطن العربي ومهما أشاحوا       .  

29 - 11 - 2005    عادل العابر  
 تعتيم اإلعالم مرة أخرى
 آل القراء الكرام یعلمون أن قناة الجزیرة الموقرة ُمنع نشاطها اإلعالمي في ایران والسبب أنها فضحت اضطهاد حكومة ایران ضد       
 . عرب األحواز وال ارید أن ادخل في هذا الموضوع ألنه نوقش بما فيه الكفایة في مقاالتي السابقة
 وفي هذا االسبوع داهمت قوات االمن االیرانية بيوت بعض االحوازیين وصادرت آثيرًا من اجهزة الستالیت واجبرتهم بدفع غرامة مالية

دوالر امریكي 170( ال تقل المليون والنصف ریال ایراني   ) . 
الذي آان یداهم بيوت االفغان ویحطم التلفاز معتبرًا هذه االجهزة المرئية ليست إال آلة للشياطين تنقل بها ثقافة…حدث ذآرني بمال عمر   

 . الغرب للمسلمين ثم ُتفسد اخالق الشباب
 وآان حينئذ االیرانيون ینتقدون المال عمر بأنه یحاول أن یرجع االفغان إلى عهد الكهوف وقد ساندوا من عزم على االطاحة بنظام المال
 . آنذاك
 ال أدري آيف یفسر االیرانيون اعمالهم المتناقضة هذه وهم اآلن یداهمون البيوت ویرعبون النساء واالطفال ویصادرون أهم وسيلة إعالم

والجدیر بالذآر أن آثيرًا من مواقع السياسية على االنترنت التي ال تتالئم وسياسة ایران محجوبة( بعد االنترنت   ). 
لّما ُاخترع المذیاع حرم االستماع اليه بعض رجال الدین معتبرین هذه الوسيلة اإلعالمية آلة الشيطان ثم, والبد للقارئ الكریم أن یعلم       

وهذا یدل على داللة قاطعة بأن هؤالء ساللة اؤلئك الذین, قليلة حرم بعضهم اآلخر التلفاز آما حرمه المال عمر في افغانستان قبل أعوام   
ارادوا للمسلم أن یجلس في بيته ویوصد االبواب عليه حتى یتخلف عن رآب الحضارة تمامًا ویكون بإمكانهم الضحك على الذقون والفلسفة
 . باسم الدین آيفما یشاءون

منها سحر االولى والثانية والعالم اإلخباریة وخمس,أن تمنعوا عرب األحواز من الستالیت ولكم قنوات فضائية عدة ُتبث , وهل من العدل   
 قنوات فارسية یا هؤالء ؟
 . فأعمال هؤالء مؤسسين الحكومة اإلسالمية االیرانية تتناقض تمامًا مع بعضها ومع ما یدعون به أیضًا     

وال شك أن اإلعالم العربي  والبد لإلشارة وإن آانت غنية عن القول أن االنتفاضات المتتالية في األحواز قد أرعبت هذا النظام القامع  
 . والعالمي آان ومازال له دور هام في توعية هذا الشعب بالنسبة إلى حقوقه االقتصادیة واالجتماعية وخاصة السياسية
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  .والقمع والتفریس
لكن من حاول أن یقف في طریقه مانعًا, أقول للحكومة اإلیرانية أن العلم والتكنولوجيا غول آبير إنما ليس مخيفًا , أخيرًا وليس آخرًا        

تارآًا ورائه فتات نظام حاول یومًا ما أن یجعل شعبًا محتًال, فسوف یسحقه هذا الغول العظيم , الناس من االستفادة منه وال یتماشى معه   
 . وسط اربعة حيطان من التعتيم
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