
 
Al-Ahwaz  

From: "arab ahwaz" <arabahwaz@yahoo.com>
To: <ahwaz@ahwazstudies.org>; <ahwaz_medical@yahoogroups.com>; 

<ahwaz_sexylovers@yahoogroups.com>; 
<ahwaz_shahidbeheshti_and_farzanegan@yahoogroups.com>; 
<ahwaz_shahraks_naft_ghaem@yahoogroups.com>; <ahwazsun@yahoogroups.com>; <al-
ahwaz@al-ahwaz.com>; <al-mohamra@al-mohamra.nu>; <alahwaz@alahwaz.com>; 
<alahwaz@hotmail.com>; <alj49@hotmail.com>; <arabistan@al-ahwaz.com>; 
<arabistan@yahoo.com>; <arabistan_8m@yahoo.com>; 
<daneshmandan@yahoogroups.com>; "Hassan Hashemian" 
<hassan_hashemian@yahoo.com>; <iran_ahwaz@yahoogroups.com>; 
<tizhooshan_e_ahwaz@yahoogroups.com>

Sent: Wednesday, November 05, 2003 3:16 AM
Subject:  افتتاح المدارس ماذا يعني لألحوازيين؟
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  لألحوازيين؟  افتتاح المدارس ماذا يعني

  

 قبل بضعة اسابيع فتحت المدارس و المعاهد و الكليات و الجامعات في آل ارجاء العالم ابوابها على الطلبة لكي
اما في األحواز و. تتقدم البشرية باسرها الى االمام و لكي يتعلم االنسان ما آان يجهله من علم و ادب و معرفة  

نجده على العكس تمامًا تفتح المدارس, منذ احتاللها اذ استثنينا بعض العلوم مثل الرياضيات و العلوم الطبيعية   
 في ايران و خاصة في مناطق الغير فارسية من اجل استهداف لغة و ادب و هوية القوميات و تاريخها من اجل

و من هنا تصبح المدارس في ايران احد االت سياسة التفريس و تزوير. تكريس افكارهم و مشاريعهم هناك  
و ما يترتب  الحقائق لصالح العنصر الفارسي دون غيره ناهيك عن فرض اللغة الفارسية و التعليم بها جبرًا  

مثال نجد عدد الراسبين في الدراسة في االحواز, في ايران   عليها من صعوبات على طلبة شعوب الغيرفارسية  
 و خاصة في الدورة األبتدائية اآثر بكثير من اقرانهم في المدن الفارسية و هذا احد افرازات فرض اللغة

عن تاريخ فارس فقط و لم نجد شئ عن تاريخ  يدرس الطالب في ايران. الفارسية على حساب اللغات االخرى  
آما يذآروا شيخ خزعل الكعبي  آخونة و عمالء  و ابطال الشعوب في مناهجهم الدراسية و ان آتبوا يذآروها  

تجزئة ايران فاسروها  اخر امراء المحمرة بانه في آتبهم الدراسية و آتبهم التاريخية بانه عميل لبريطانيا و اراد
و ال نجد في آتبهم الدراسية شئ عن حضارة عيالم او ميسان او عن امارة. و تخلصوا منه آما يدعون  

و ال نجد ايضا ذآر عن شخصيات احوازية...المشعشعين او امارة بني آعب في الفالحية او في المحمرة و  
 حاربت االستعمار و ال عن المعارك التحررية ضد الهولنديين و البرتغاليين و غيرهم التي جرت بينهم و بين

و دوره في منطقة الخليج او شيخ خزعل و عالقاته الدولية) الكعبي(شخصيات احوازية مثل شيخ سلمان الكبير   
و آل ما يذآرونه عن العرب هو نماذج تاريخية مزورة او مضخمة تعبر عن جهل...   و المحلية في المنطقة  

وآثير. العرب و تخلفهم و بالعكس ينسبوا لتاريخهم و قياداتهم الحكمة و الشجاعة و الحضارة و المدنية و التقدم  
 !.من األحيان محاولة تزوير الحقائق التاريخية بانتساب آثير من العلماء و الشخصيات الغير فارسية الى الفرس             

نجد آثير من النماذج في, و نتيجة لهذا التشوية لصورة العرب و تاريخهم و تلميع صورة و تاريخ الفرس  
 األحواز مثًال تنسب نفسها الى العنصر الفارسي او تحاول ان تتظاهر بالثقافة الفارسية و تتكلم الفارسية حتى

 يكون له نصيب من تلك الحضارة و التقدم الفارسي من جهة و خجله او خوفه ان ال يلحقه العاربانتسابه للعرب
 و تاريخه المشوش و المعكر و المتخلف باعين الإليرانين آما مذآور في آتبهم الدراسية و يلقنون األطفال و

 .الكبار في المدارس بذلك

   

  04,11,2003              ابو شريف االحوازي
Do you Yahoo!? 




