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 المنظمات  حول رسالة العربي و اإليرانيأصداء اإلعالم
جامعة الدول العربية إلى نوالناشطين األهواز يي  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نترنيت بالرسالة التي وجهتها عدد والمواقع على شبكات اإلو الصحف المجالت  عدد من اهتمت
 إلى جامعة ن األهواز يي عدد من الناشطين السياسيينو) عربستانية ( ازية وهاألمنظمات ال من

.العربيةالدول   
على أن غالبية الشعب العربي األهوازي   تهدف إلى التأآيد أن مثل هذه الرسائلفي الحقيقةو

 فيها و المسئولين ةالدولة اإليراني ما لم تأخذ اإليراني إلى الجامعة العربية،يرفض هذا االنضمام 
.المطالب الحقة لهذا الشعب بعين االعتبار  

 المواقع و الصحف و المجالت التي نشرت رسالة أسماء  سنبينمن خالل توضيحنا هذاو      
 إلى السيد عمر موسى و ممثلو الدول  والموّجهةاألهوازيات والوطنيات ن األهواز ييالوطنيين

.العربية في الجامعة  
:يليو هي آما   

 
. .المتمدنلحوار  ا:موقع) 1

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=13099 
 

..الفلسطينية حرآة فتح :موقع) 2  
http://www.palintefada.com/vb/showthread.php?s=c3b717

8869ccc3ebba1cdbc278121944&threadid=7625 
 

..العربي نادي الفكر :موقع) 3  
http://www.nadyelfikr.net/viewthread.php?fid=2&tid=166

18&sid= 
 

 فؤاد الحاج :الدآتورلصاحبها المناضل ) المحرر : ( أسبوعيةموقع و ) 4
. .الفلسطيني  

http://www.al-
moharer.net/mohhtm/ahwaz_statement161.htm 

 
... أهواز ستادي:موقع) 5  

http://www.ahwazstudies.org/arabic/Resala%20Arab%20
League.htm 
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...األحواز شبكة :موقع) 6  
http://www.al-ahwaz.com/Ahwaz.htm 

 
) شؤون و شجون ( مارات الحب و في المجلة األسبوعية  إ:موقع) 7

  ..اإلماراتية
http://www.uaelove.net/mix/article.php?sid=42 

 
 و هي صحيفة نعطوا  يعبد البار القدس العربي لصاحبها :موقعصحيفة و ) 8

..لندنعربية معروفة و تنشر في   
http://www.alquds.co.uk:8080/archives/pdf/2003/12Dec/27

DecSat/Quds16.pdf 
..بتاباز  :موقعنقال عن صحيفة و .. .إيران بيك :موقع) 9  

http://web.peykeiran.com/net_iran/irnewsbody.aspx?ID=1
0313 

 
...دوست لصاحبها رفيق اإليرانية، بباز تا :صحيفةموقع و ) 10  
سح من ألنه م. .البازتابستطع الحصول على عنوان الخبر الذي نزل في لم ن

  1382 – 10 – 6 في تاريخ  و2003 – 12 – 28الموقع و آان ذلك في تاريخ 
 

:يلي علقت على الخبر آما اإليرانية ولقد آتبت المواقع و الصحف   
 

:باللغة الفارسية  
 

 برخي از سازمان هاي سياسي در عر بستان با پيوستن إيران            
 به اتحاديه ي عرب مخالفت آرد ند.

 
روزنامه ي القدس العربي نوشت آه برخي از سازمان هاي سياسي عر 

  بستان با پيوستن إيران به اتحاديه ي عرب مخالفت آرده اند
به گزارش خبرگزاري دانشجويان إيران (ايسنا) اين روزنامه ي چاپ لندن 

افزود آه سازمان هاي سياسي عر بستان طي نامه اي به اتحاديه ي 
عرب، از اين اتحاديه خواستند تا با پيوستن إيران به اين اتحاديه مخالفت 

 آنند.
تمام اين سازمان ها در پايان نامه را امضا آرده، و نام خود را نيز بر روي 

 آن نوشتند.
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 ترجمتها إلى العربية:
 

عارضت المنظمات و الشخصيات السياسية العربستانية= ( السعودية 
 بالتسمية اإليرانية) انضمام إيران إلى جامعة الدول العربية !

و نقال عن صحيفة القدس العربي التي تصدر في لندن أوضحت أن بعضا 
من التنظيمات السياسية السعودية!!= ( العربستانية ) عارضت انضمام 

 إيران إلى الجامعة العربية .
و نقال عن وآالة أنباء: طلبة إيران ( ايسنا ) قالت:" بأن الصحيفة 
المذآورة ( القدس العربي ) أوضحت بأن التنظيمات السياسية 

السعودية !!=( العربستانية) بينت في رسالتها الموجهة إلى الجامعة 
 العربية على أنها تخالف انضمام إيران إلى هذه الجامعة .

و قد ختمت الرسالة بذآر أسماء التنظيمات و الشخصيات الموقعة على 
 هذه الرسالة..
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