
  بسم اهللا
  السالم عليكم أخواني األبطال
 نرجوا نشر هذا المقال إذا أمكن
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المنظمة األسالمية السنية األحوازیة

  

 يا عـــــرب

 مهومنا آثرية يف فلسطني و العراق و السودان و لبنان و سورية و
 غريها لكننا أردنا تذآري أشقائنا العرب يف األحواز

  
نري آل يوم ، إجراءات ظاملة علينا و على األمة و ذلـك مـن قبـل

متمثًال يف املمارسة العنصرية اليت نرى آثارها خارجيـًا و ( األعاجم
بشكــل خــاص جتــاه اخلليــج العربــي و العــراق و لبنــان و مصــر و

آافة دول اخلليج العربي و الدول العربية السعودية و اإلمارات و
:العنصريـة ، و داخليـًا    املتضررة من الفرس و من دولــة إيـران 

شـعبًا و تارخيـًا و: املمارسات العنصرية الشوفينية جتـاه األحـواز       
أرضًا و جتاه اجلزر اإلماراتية احملتلة ايضا من قبل هـؤالء الفـرس و

، و نــري يف املقابــل أن العــرب يقــدمون )دولتــهم الشوفينينــة 
و لسلعهم و جتارهم يف بالد العرب آافـة ، إال مـا التسهيالت للفرس

أيها العرب ، ملاذا هذا النسيان لنـا  يا أشقائنا ،. رحم ربك 
ماليني و يعيش عيشـةً  مذلـة حتـت 8آأحوازيني ، لشعٍب عربي تعداده         

األجنيب الظامل و تزداد آل يوم اإلجـراءات الظاملـة املتمثلــة احلكم
يطالـب حبقوقـه و باإلحتالل املقيت هبدف الوقوف يف وجـه أي أحـوازي  

حقوق شعبه الشرعية و التارخيية احلقة ، و حـيت احلقـوق الطبيعيـة
حىت هـذه احلقـوق حمـرومني منـها حنـن يف... و العالج و  مثل التعلم

األحواز ، فهـذه املطالـب هـي املطالـب البسيطـة و اإلبتدائيــة و
مث أن هذه األرض العربيـة. الضرورية اليوم ألي شعب ، غين او فقري         

ياطي نفطـي يف العـامل باإلضـافة اىل الغنية لديها ثاني أآـرب أحت
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كن الثروات الطبيعية الـيت وهبـها اهللا هلـذه األرض و أهلــها ، ول
شعبنا العربي يزداد فقرًا و فاقة يومًا بعـد يـوم و مستوطنيهـم
.الفرس يزدادون غنًا و توسعًا يف أراضينا ، ولكن ال أحد منكم يعني

  
يعرف اجلميع بإن لدى وطننا األحواز ثاني أآرب إحتياطي نفطي يف و 

الغاز و أيضًا لدينا إحتياطيات ملعادن طبيعيه العامل و آذلك حال
أساسـية و آبـرية و أفـرع أهنـر  7و لدينا ... هائله آالفوالذ و 

آثرية من األهناراجلارية ، آما لدي األحوازايضا سواحل طويلـة علـى
العربي مما ميكننا من الدخول لألسواق العاملية بسهولـة عـن اخلليج

جتاور العراق و تناصفه يف شط العـرب و أرض و إيضًا.  طريق البحر
غنيـة و تبلـغ األراضـي األحواز أرض خصبة جدًا و رطبة للغايـة و 

80إىل % 75أآثر من  )حسب دراسات حملية الصاحلة للزراعة يف األحواز
املقابـل ينتشـر الفقـر بيننــا و تـزداد سـوءًا مبعـدالت ، و يف% 

 .البطالة و إحصائياهتا املخيفة 
  

املختارة مـن الفئة (قبل الفرس و تزداد العنصرية علي شعبنا من
تزيد حاجاتنا الضروريه اىل املاء النظيف و و )قبل مخيين و أعوانه

و... العـالج و   الصاحل لشرب البشر و اىل الكهرباء و التعليـم و 
ما زلنا صابرون و مصرون على إسرتجاع أرضـنا مـن الغاصـب احملتـل

لألسف الشديد ال دعمًا نتلقاه من أخوتنا العرب و ال من اإليراني و
العراق يف زمن مـن إال دول قومية قليلة آجمهورية (املسلمني اليوم

خرًا و               األزمنة املاضية و اجلمهورية العربية السوريـة و األردن مؤ
...(. 
  
والعروبـه ، واألخـوه ، يا أشـقائنا نناشـدآم بـروح اإلسـالم ،      

واإلنسانيه أن تقفوا معنا آشعـب عربـي أحـوازي مسلـم مظلـوم و
 .جزء من األمة العربية و اإلسالمية مغتصب وهو 

  
معانـات شـعبنا العربـي األحــوازي من ) قطره يف حبر ( إليكم بعض

 :املسلم
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تتزايد األمراض بني شـعبنا و تتزايـد املعانـاة حـىت مـن األمـراض

يف األقطار األخري آاإلسهال ، صارت حتصد أرواح أبنائنـا يف البسيطة
أطفالنا سوء التغذيه وأمراض عجيبـة مل نكـن األحواز و تظهر على

، و نسمع أهنا من مواد و مسوم ألقيت من قبـل (1) نعرفها من قبل
، يف ماء أهنارنا و ذلك ليلوثـوا مائنـا و ارضـنا و هـذا الفرس

حتولت لقري ، و قرانـا ، حتولــت ينعكس علي صحة أبنائنا ، مدننا
أو 30من  ) علي سبيل املثال ( ملخيمات الجئني ، مل يعمر فيها شارع

مستشفيات ، ال يوجـد يف سنه او أآثر ، ال يوجد مراآز صحيه او 40
لشـرب األحواز ، األرض اخلصبه ، أماآن خضراء ، ال يوجد مـاء صـاحل   

البشر ، ال يوجد اخلدمات الضروريه اجملانيـه ، آلعـالج مـن مراآـز
يم     صحيه و دواء و حـيت العاديـه ( ال يوجد مدارس او مراآـز تعل

ال يوجد لنا جامعه لشبابنا ) منها آمدارس اإلبتدائيه و املتوسطه
و ال ) جنـدي شـابور   ( إمسها امللعـون مجـران   ، يوجد جامعًة للفرس

من أبنائنا و حيت من درس يف أمتم دراسته% 10او  %5يقبل فيها إال 
نري اجلامعني يبيعـون السجـائر و اجلامعيه ، ال حيصل علي عمل ، حيت

الفـرس ، بـل سواها ، شبابنا يأئس ، ال نقصد أنه يأئس من طـرد 
من حقوقنا املسلوبـه% 1يأئس من الفرس و من أهنم يقدمون لنا حيت            

اإلحتكار دمـر شـعبنا ، اإلحتكـار يف آـل شـئ ، يف السلـع آبشر ،
و يف آل مـا تتصورونـه ، الفــرس التجاريه ، يف املدارس والتعليم

يعملون سيارات او أآثر يف البيت الواحد ، آلهم 3أغنياء لديهم 
بكـل$ 1000و قد يصل بني الكثـري منـهم إيل          $ 600و بأجر يبدء من     

حيتكرون أآثر األعمال راحه آلموظفني و املدراء يف الشرآات سهوله و
أجر السواد األعظم من أبناء شعبنا يـرتاوح و غريها ، و يف املقابل

و طبعًا شبابنا دمرهتـم ملتوسطي احلال ،$ 500إيل  $ 200أو  150من 
أسعارها البطاله و املخدرات اليت أفشاها الفرس بينهم ، حيت صارت

رخيصه جدًا أرخص من حيت الطعام العادي ، و ال يعمل يف العائله أو
إال رب البيت و أعمال صعبه و اليت عرفت بأعمـال العـرب ، األسره

 ...آقيادة الشاحنات ، و 
  
 إضغط هنا ،نري الفرس مرتفني يف أرضنا لديهم آل أسباب الراحه و 

بني أيدينا ، مزارعينا مدمرين ، يريدوننا ترك أراضينا الباقيه
بقطع املاء عن أراضينا و ذلك لسنني ، حيت ييأس املزارع و يظـن أن                
الزاعه يف أرضه حلم ، صعب التحقق ، و آانت األحواز مثًال من حيـث

الثالثه عامليًا او الثانيـه بعـد العـراق ، و التمور و النخيل
جتد متور مب و شرياز و غريها اليوم ال جتد سوق للتمور األحوازيه ، بل

اإلعتقـاالت و و ال جتـد سـوق للمـزارعني االحــوازيني ، اإلعـدامات و    
مدامهات البيوت لذوي املناضلني زادت و صارت أآثر بطشًا و شده ، و                

Page 3 of 5

4/3/2005...



سياسات التفريس آثرت بشكل آبري ، منعونا من بناء مدرسه عربيـه
مساجدهم للبسيج و ( أو بناء مسجد للعامه أو مكتبه عربيه عامه

 )...حرس الثوره و اخلونه املرتزقه و العلوج و
  

جتعلنا آأي جمتمع و منعونا من الدراسه يف الكثري من التخصصات اليت
ميلك إرادته و قادر علي إختيار مستقبله بسهولـه و جيعنـا جمتمـع                
متطور ، منعونا من الدراسه يف الكليات العسكريه و خصوها هلــم و

بلذين يعرفون أهنم بـاعوا و يبيعـون وطنـهم و للعلوج خدامهم و
اخليانـات و الغـدر لشعبنـا شعبهم و أهنم ذوي املاضي األســود مـن 

من الصامد ، منعونا الفرس من التطور من مجيع النواحي ، منعونا
التجاره اجملديه و املرحبه و إحتكروها بينهم ، و منعونا من بنـاء

بنوا مصنعـًا يف األحـواز و آــان للقطـاع العـام و املصانع و إذا
الدعايات و التسويق لـه يف صــحف أرادوا بيعه للقطاع اخلاص ، جتد

و شرياز جللب املستوطنني الفرس و غريهم يف )إصفهان ( طهران وإصبهان
، عنصريتهم قتلتنا ، ال يوضفوننا يف قطاعات آثريه و منهـا بالدنا

الفوالذ و شرآات حفريات النفط و غريهـا مـن البرتول و الغاز ، و
آثريه ملوضفيها و بدل ذلـك القطاعات اليت تعطي إمتيازات و خدمات

لي الفـرس يف حمافظـاهتم و        يعطوهـم يعرضوا األعمـال و الوضـائف ع
حواز احلوافز للعمل و اإلستيطان يف األحواز ، يقـول الفـرس أن األ

من العمل و املال و األحوازي ال يري مـا يـرون ، يـا فيها الكثري
العربـي ، يـا إيتـها الـدول أشقائنا العرب ، يا إيها الشعـب 

األقـل العربيه ، يا إيتها األنظمة العربيه ، قفوا معنا ، علـي  
معنويا ، قاطعوا البضائع اإليرانيه و الـيت جنـدها بكـثره يف دول

، حـيت ولـو مقاطعـه شـعبيه آمقاطعـات البضائـع اخلليج العربـي 
إيران بإحرتامنا و إحرتام ، طالبوا... األمريكيه و الصهيونيه و 

ــرب ، و ال     ــه آع ــدول العربي ــا يف ال ــوا معاملتن ــا و نرج حقوقن
تعاملونا آإيرانيني ، نرجوا منكم طرح قضياتنا يف احملافل العربيه

التعاون اخلليجي مع قضية اجلزر اإلماراتيه الثالث اإلقليميه آمجلس
املؤمتـرات األفريقيـه و ذلـك ألن ، و مؤمترات املغرب العربي و حـيت 

الدوليـه و ثلثي العرب و بالد العـرب يف أفريقيـا ، و يف احملافـل    
العامليه يف اجلامعة العربيه و مؤمتـر الـدول اإلسـالميه و مؤسـسات

املتحده و غريها و يف النهايه نـذآر العـامل و العـرب بشكــل األمم
نا و أننا عرب و سنبقي عرب: خاص  مسلمني مهما حدث لنـا و لشعب

 .سنسرتجع حقوقنا املسلوبه قريبًا جدًا
 أوليس الصبح بقريب

 اهلامش
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 ــــــــــــــــــــــ
  
 : الـ  ـ آأمراض 1

))Hepatits and Dysphria and Zona and Metabolism and
Myopathy and HistoPlasmosis and Jaundice((  

و غريها الكثري ، و يذآر أن هذه األمراض آأمراض اهلباتيت بأنواعه            
 ال

A , B, C, D, E, G, GB, HCVC 
و غريها ال تعاجل عالج فعال و يرتآون األشخاص ميوتـون مـوت بطـئ و يف                   

 املقابل يطعمون مجيع الفرس من موظفني و سواهم جمانًا علي سبيل
للموظفني املثال يف مستشفي شرآة النفط يف االحواز العاصمه و املخصص

الفرس يف شرآة النفط و الغاز و شـرآة احلفريـات و التنقيـب عـن
!و ال يطعمون األحـوازيني  ... و شرآة الفوالذ و  ) حفاري( النفط 

أسـباب األمـراض هـذه املنتشــره و صارت لدي شعبنا خماوف آبريه من
 بيننا و حسبنا اهللا و نعم الوآيل
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