
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 

 :اخي السائل حول سؤالك ماذا جيري يف األحواز فاننا نوجز ماجيري يف األحواز كما يلي 
  وما زالت مستمرة 2002 كانون أول 22 ان االنتفاضة بدأت يوم– 1
 ينة األحواز العاصمةرة االنتفاضة يف ستتة مدارس يف مد انطلقت شرا– 2
 يد والصلب باالنتفاضة  ساهم عمال شركة احلد– 3
 كان حلالة التردي اليت يعيشها شعب األحواز العريب مـن النـواحي الصـحية واملعاشـية                 – 4

 واالقتصادية عامال من عوامل االنتفاضة ، ولكل انتفاضة وثورة اسباهبا 
تصبت  ان الشعب العريب يف األحواز هو جزء من األمة العربية اجمليدة ، وان امارتنا العربية اغ                –أ  

 فرقة القـوزاق وسـلمته      منضا هبلوي   رمبؤامرة بريطانية خبيثة بعد أن جاءت باجلندي املغمور         
 1925صب نفسه شاها على بالد فارس يف عـام  الفارسية مث رئيسا للوزراء حىت ن    وزارة الدفاع   

 بعد احتالل احوازنا العربية 
بينما مينع .. د الفرس  ان خريات شعبنا العريب يف األحواز تذهب كلها اىل جييوب حكام بال         –ب  

  ولدينا من األدلة والوثائق ما يثبت ذلك ، ولكل حادث حديث…منها شعبنا العريب األحوازي 
.. تركيبة األحواز الدميوغرافية عن عمـد       تغيري  على  ان السلطات الفارسية املتعاقبة تعمل      _ ج  

كمصادرة األراضي من العرب بالقوة واالستيالء عليها حبجة او اخرى واحالل فرس حملهم ، مع               
 .عن األحواز العربية ابعاد العرب اىل مدن فارسية خمتلفة بعيدة 

عنـدها بـدأت   ..  انطلقت االنتفاضة يف مدينة األحواز حىت وصلت اىل تقـاطع عبـادان        –د  
املصادمات بني القوات االيرانية وتدخل ما يسمى بقوات بدر العميلة للعدو الفارسي األمريكـي              

 الربيطاين الصهيوين 
 كالبسيتني واخلفاجية واحملمرة وتستر      امتدت االنتفاضة لتشمل باقي مدن األجواز العربية       –هـ  

 .ومسجد سليمان وقرية مال خلف وغريها من املدن العربية 
 ان خطبة اجلمعة املاضية يف مسجد طهران والذي حاول فيها خطيب اجلمعـة فـتح بـاب                  –و  

النقاش فيما يسمى مبجلس الشورى االيراين بالسماح بتدريس اللغة العربية من مرحلة السـادس              
ائي يف عموم ايران  ما هو اال ذر الرماد يف العيون السكات الشعب العريب يف األحواز عن                  االبتد

وحنن نتسائل أين كانت من تسمي نفسها مجهورية اسـالمية منـذ العـام              .. انتفاضتهم الباسلة   
 مينع العرب يف األحواز مـن التحـدث         وملاذا)) لغة القرآن الكرمي     ((  عن اللغة العربية     1979



ية تدرس فيهـا لغـة      هم وال تسمح حكومة من تدعي اهنا مجهورية اسالمية بفتح مدارس عرب           بلغت
 لغة اهل اجلنة ؟؟؟ القرآن الكرمي 

 .فاذا كانت عني الظامل تنام فان عني املظلوم التنام .. ان اهللا جل شأنه يعلم ما يف الصدور 
من مجلة األسباب هو سحب األقراص الليزرية واشرطة الكاسيت العربية واملـدامهات             كان   –ز  

لكل البيوت واحملال التجارية اليت متتلك تلك األرطة واألقراص يف األحواز حيث صودرت هذه              
املواد اضافة اىل مصادرت السلطات االيرانية معظم اهلوائيات واألطباق اليت يتمكن من خالهلـا              

عرب من مشاهدة القنوات الفضائية العربية ، واعتقلت عدد كبري من العرب ومت اعدام عـدد                ال
 ) !!!اصالحيون ((  هذا هو عدل من تسميهم األبواق االستعمارية …منهم ظلما وجورا 

مهما تبدل حكام بـالد     بدون  تعوبعد االحيق لشعب عريب ظلم ان ينتفض ويثور ضد الطغاة املس          
 .حسبنا اهللا ونعم الوكيل .. عمامة االسالم .. غطاء هذه املرة  أيوحتت .. الفرس 

 )))ما ضاع حق وراؤه مطالب ((( 
  .  وما النصر اال من عند اهللا 

  م2003 كانون ثثاين 17 األحواز يف 
 


