
 
Al-Ahwaz  

From: "Al-Ahwaz" <al-ahwaz@al-ahwaz.com>
To: "mansoor" <tungo81@hotmail.com>
Sent: Tuesday, May 20, 2003 11:06 AM
Subject: Re: جواب الشبكة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 حضرة األخ منصور البحریني الموقر

 ..تحية طيبة وبعد 
 .نشكرك على مراسلتك الينا 

 ..اخي المسلم .. اخي العربي 
نرجو منكم وانتم االشقاء واخوتنا في العروبة والدین ، عندما تتكلموا عليكم ان تكونوا منصفين قليال ، وال تعتقدوا انكم 

 .المظلومين الوحيدین في هذا العالم ، وغيرآم غير مظلوم 
یجب ان یكون الميزان واحد اذا اردنا ان نكيل قضایا الشعوب المقهورة والواقعة تحت ظلم الطغاة في هذا البلد او غيره ، حتى 

 .نصل الى الحقيقة 
واذا آنتم مظلومين في البحرین من ملكا او ان العراقيين آانوا مظلومين من صدام ، فكالهما حكام مدنيون قد ارتكبوا مع 

شعوبهم الظلم ، ونحن ال نتدخل في شؤون اي بلد عربي او اجنبي النه شأن داخلي ، ولكن ندعو لشعبينا العراقي والبحریني 
الشقيقين آل الخير ونتمنى لهم الطمئنينة والرفاهية وال نقبل ان یمسهم سؤ او یمس امتنا مكروه ، ولكن فيما یخصنا في 

األحواز المحتلة فالطامة الكبرى اننا مظلومين ومستعمرین من قبل رجال دین على اساس انهم یعرفون الحق ویميزنه عن 
الباطل ، فهم ورثوا احتالل االحواز من رضا شاه ومحمد رضا شاه االبن المقبورین ، فكيف یجوزا شرعا وهم رجال دین 

مسلمين اغتصاب حقا ال یملكونه ویكرسون هذا االغتصاب ویقتلوا اهلها العرب ویستعمرون ارضهم وینهبوا خيراتهم 
ویترآونهم في عوز مجهلين ومقهورین مسلوبين الحقوق في الحالل والمال والوطن ، هل االسالم یقبل بهذا ؟ وهل آل البيت 

ولكن فارس تساوت في عهدي الشاهنشاهية والجمهوریة االسالمية في .. النبوي الشریف یقبال بظلم العباد ؟ ال وألف ال 
اغتصاب ارض األحواز ، فهذا یعني ان االمر ليس متعلقا باالسالم وشرعه ولكن حمایة دولة فارس وتقویتها وتوسعها حتى لو 

 . على جماجم الشعوب المقهورة ، اذن انها عنصریة فارسية ، بل انها حكم دنيوي وليس المراد منه االسالم ونصرة اهله
وال تنسى ایها الشقيق البحریني ان الصالة على ارض مغتصبة حرام وغير مقبولة ، فكيف تقبل صالة المستوطنين الفرس في  

 این االسالم من حقوقنا ایها الشقيق المجحف لحقنا التاریخي واالنساني ؟. ارض األحواز المغتصبة 
ثم آيف تعطي حقا لنفسك في شىء ال تمتلكه ایها الشقيق ، نحن ادرى بشعبنا وبحقوقنا ، وعليك ان ال تتدخل في شىء انت 

 . لست ذائق مرارته في األحواز 
اذا افترضا ان البحرین ال قدر اهللا وقعت تحت االحتالل االیراني ویذوق اهلها حنظل الفرس ویسومونكم سؤ العذاب سنجدآم 
تناضلون مقاومين هذا االحتالل آما ناضل اجدادآم واسالفكم عندما آانوا تحت االحتالل االیراني في عقد السبيعينات ، عندئذ 

 .ستقولون فعال ان االحوازیين یعانون مرارة االستعمار وان نضالهم مشروع وقضيتهم عادلة 
 .وانت ان آنت تحب ایران فهذا امرا یعنيك ونحن غير منتقدینك وانت حرا فيما تراه 

وهذه عملية . وقتل  او ایرانيا حتى ترى ما نحن به من ظلم قد تسعدك ، فالنك لست احوازیا والذي تراه من ایران من امور
 .طبيعية ، النك لست من اهل ذلك البلد یا عزیزي

وحدهم مظلومين ولكن هناك شعوبا اخرى مظلومة تارة بأسم الدین وتارة بأسم القومية وتارة بأسم  واعلم ليس اهل البحرین
 ......!االرهاب وتارة بأسم 

فانت تعطي لنفسك ولشعبك حق النضال في حين انك تمنع علينا ممارسة هذا الحق المشروع سماویا والمعترف به في آل 
 .االدیان السماویة بما فيه االسالم وأآدته آل المواثيق الدولية واعرافها 

 ... آن منصفا یا اخي 
 ..وقضيتك ... وشعبك .. وتكلم عن همك 
 ..وقضية .. ولكل شعبا هم 

 ..ان ندعو للمسلمين آافة رفع الظلم عنهم .. وعلينا ایها الشقيق 
 ..هو المعين وهو الناصر وليس فالن وفالن  النه.. ونقول لهم اهللا ینصرآم 
 .. وال تتشمت بهذا وبذاك 

واعلم انك انسان ترى ما تحب وال تحب ان ترى ما ال تحب ، وال ترى اال من زاویة واحدة ، وانك تجهل الزوایا االخرى ، عندئذ
وهو الحسيب .. الذي یعلم آل االمور وخفایاها هو هللا وحده الشریك له ، وهو اعلم بعباده  اعلم یا اخي انك ال تعلم شيئا ، الن

 ..الرقيب وليس البشر 
 ..في الختام نسأل اهللا لك الهدایة والبصيرة واالنصاف

 ..اما نحن فحسبنا اهللا ونعم الوآيل 
 ..نصر من اهللا وفتح قریب 

  
 قسم العالقات العامة



 شبكة األحواز لالنترنت 
20 - 5 - 2003  

  
  

----- Original Message -----  
From: mansoor  
To: al-ahwaz@al-ahwaz.com  
Sent: Tuesday, May 20, 2003 2:48 AM 
 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 اللهم صل على محمد وآله الطاهرین  
طيبه  تحيه   
    
  
ترثلون في ثياب الصحه  ارسل اليكم هذه الرساله التى ارجو ان تصلكم وانتمك        

ان شاء اهللا  ولكم  والخير لنا...والعافيه  
وآوني ممن دخل في..سنه 25الآثر من ..لالحداث  اخواني من خالل متابعتي     
سنه في بلدي البحرین 13الآثر من   وسجنت..م1978التنظيمات الحزبية من عام    

تنظرون اليها  للمطالب التي   من السير  التى یمكنه   لالرضيه  یفتقر  تنظيمكم  ان  ارى  
ینظرون الى  وإنما..إقامة دوله مستقله  حيث ان أغلب االحوازیون ال ینظرون الى    
نظام صدام العفلقي  واآلن بعد سقوط  تحسين االوضاع في اطار الدوله االیرانيه ..    
النظر في  الن تعيدوا  لكم  دعوى  یدعمكم؟؟ انها  أحد  من  في العالم   هل بقي      
انتم محظوظون..في اطار الدوله االسالميه  بحقوقكم  والمطالبه  والعيش بسالم... موقفكم    
ظل حكم وراثي آا لذي  في   تعيشون  لو  تقولون  ماذا..نظام الشانشاهي   بسقوط     
عبر  مخادع ليس له امان  حكم وراثي لعين ماآر..صدورنا هنا في البحرین  على  یقبع    
آبير في  حسين الى حد  یشبهون صدام  انهم...من الصفات االجراميه  بما شئت  عنه     
مع االسف انطلت  لنا خدیعه  وقد عملوا..  نحن نعيش في هذا البلد بال آرامه..  بطشهم ولعانتهم      
دون رقيب  سن القوانين  یمكن الملك من  وهذا الميثاق  الميثاق الوطني  على البعض تحت مسمى     
خاصة  في الوقت الحاضر  النها من سابع المستحيالت  اقول لكم اترآوا فكرة االنفصال  في الختام    
شئ اعملوا مبادرة وارجعوا وطالبوا  ال احد في العالم یعرف عنكم...........  بالنسبه لخوزستان   
من االخوة  الكثير  وقد التقيت.....من الداخل اجدى وانفع لشعبكم بحقوقكم  طالبوا  لكم  انا اقول  ال تسكتوا    
ولم اجد لدیهم رغبه او حتى فكرة  للبحرین  خالل موسم الحج ومن خالل زیارتهم  من خوزستان  العرب    
وغيره  بعض المضایقات والتميز  صحيح انهم یشتكون  ............لال نفصال    
وليكن..  لكل خير  واهللا یوفقكم   في موقفكم   النظر اخواني  اعيدوا  لكم  مرة اخرى اقول     
اخطأتم استغفروا  انتم  واذا..او تلك  الدوله  عن دعم هذه  بعيدا  اهللا  تقومون به خالصا لوجه آل موقف   
بغير ما انزل اهللا  نفس  قتل  آان هناك  اليه خاصة اذا  اهللا وتوبوا    
منصور البحراني    اخوآم    
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