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 )موّظف لإلیرانيين و ألجهزتهم األمنية (   قارئ من الخليج 
 
 

قارئ من الخليج ، و الذي یقوم بمهاجمة العالمة محمد ) المریض نفسيا ( أتابع و منذ فترة ما یكتبه 

حاوال في الوقت نفسه تغذیة الحس الطائفي طویلة ، مابن السيد الموّقر عيسى الخاقاني منذ مدة 

لحابل بالنابل ، و یدافع عن البعض بشكلٍ  قدسي  و أمریكيا في العراق ، و هو یخلط االمتصاعد أیرانيا

 إقتالع اآلخر بكل ما یستطيع و بأسلوب جاهل و تحریضي ،  فيهادفا من خالل هذا المسعى الشيطاني

ننا نحن أبناء  ألوال أستبعد توظيفه  من قــِـبل جهاز اإلستخبارات اإلیرانية له و ألمثاله األقزام في إیران

 ، فهم لم یكتفوا ببيع وطنهم و اآلن عربستان األقدر على تحليل العقلية اإلیرانية و المتعاونين معهم

یحاولون بيع اآلخرین ، و أود أن أنّوه لخطرٍ  جديٍ  آما حذرنا منه الشيخ محمد بن عيسى الخاقاني 

 هي عادة و( ة هذه األفكار المشبوهةتغذیفي المحترم من عدم الوقوع في الفخ الذي ینصبه هؤالء 

  .) في مثل هذه الظروف الجهاز األمني اإلیراني 

 

و أود أن أوّجه رسالة الى العالمة المحترم محمد إبن الشيخ عيسى الخاقاني بأن هؤالء یریدون أن 

جز یضربوا مسعاآم الحميد في الوقوف مع الحق في العراق ، و أرجو أن تكونوا أقوى من هذه الحوا

نثني على جهودآم اإلسالمية اإلنسانية في الوقوف بحزم ) عربستان ( الخشبية و نحن أبناء األحواز 

تجاه ما یتعّرض له عراقنا من مؤامرات خبيثة القصد منها أن یستوحدوا بالعراق و أهله ، و نسوا 

   القاسية، المعاركك تل فيا منتصر و عبر آل الحقب التاریخية آان یخرجهؤالء بأن العراق آان دائما

 .مهما إتسعت أالعيب هؤالء المحتلين و

و أضيف اليك یا سيدي أن أبناء و بنات عربستان یشيدون بمواقفكم اإلنسانية و الحضاریة في وقوفكم 

بكل ما تستطيعون في الحوزة العلمية ، لنصرة الحق و أهله ، فهذه المواقف تزیدنا همة و شرفا في 

دعمكم بكل ما نحمل من حب ووفاء اليكم و الى أصحاب الحق في عربستان و ن و اإلنتساب اليكم ،

 .العراق و ال تستطيع هذه األالعيب الدنيئة أن تفصلنا عن أبناء جلدتنا في العراق الحبيب 

 و تأآد اننا و مهما بلغ العنف العنصري اإلیراني و منذ مجزرة األربعاء السوداء و الى هذا اليوم نحن 

نتصدى بما نملك من إصرار و تحدي نقاوم المد العنصري لألنظمة اإلیرانية المتعاقبة ، بدءا نناضل و 

 م و الى النظام الخميني و حتى هذه اللحظة و سوف لن تنطلي عليبنا أآاذیب 1925 عام اإلحتالل في ذمن

المساعي نفضح فارسية أخرى ، و أشد على یدیك حالي حال إخوانك و أخواتك في عربستان على أن 

 .العنصریة لهؤالء الشوفينيين ، و ستكون عاقبتهم الخزي و العار إنشاءاهللا 
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 أرضك و  في آما أنني أدعوك أن تزور مواقعنا األحوازیة اآلخذة باإلنتشار و التي ستریك عما یدور ــ

 و  العربي اإلنسان بشع تجاهمن ظلمٍ  إنساني) األحواز ( یحصل في عربستان و أرض أجدادك العظام ــ 

 و ال إنتهائا بتكرار التجارب الصهيونية في  أوله سياسة التفریس القسریةتاریخه و حاضره ، ليس

 و على أیدي الجالوزة في أراضينا العربية لبناء المستوطنات الفارسية و تهجير العرب الى شمال ایران

 !!!في إیران اليوم ) ما یسّمى باإلسالمي ( النظام 

 : األحوازیة هي آما یلي لمواقع ا و إن عناوین
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 سنواجه متاعب آبيرة في عملنا هذا ، و بالتالي  بالـتأآيدیا سيدي و ال تعير إهتماما لهؤالء ، ألنناسير 

 .یتوجب علينا أن نستمر في طریقنا للوصول الىالهدف المنشود بفخرٍ  و إعتزاز ، و انتم أهل لذلك  

 

  العنصریة و ا تعني یعرف تماما ماذٍ  مستعار الذي یختفي تحت إسم هذاو أن القارئ من الخليج

أحــمد (  بقيادة العنصري  م1979 عام التي وقعت في أوائل أیام الثورة اإلیرانيةالمجازر في المحمرة 

 يب أمنية تعود عليها من خالل عمله یحاول أن یغطي تلك الجرائم بكل ما یملك من أسال، وهو)مــدني 

وجه سهامه الخشبية الى من یقوم بالمجازر اليومية نية في إیران ، و آان األجدر به أن یائر األمومع الد

(  و سيكتشف یوما ال ینفع الندم ما فعلته األیادي !! ) .ون عراقيا كو انا أستبعد أن ی( في بلده 

من قبور جماعية بحق العرب في عربستان و األآراد اإلیرانيين و مع باقي !! ) اإلسالمية اإلیرانية 

مثال قارئ من هم اإلنسانية ، و ال أستبعد دور أآل ذنبهم أنهم طالبوا بحقوقالقوميات اإلیرانية ، آان 

الخليج في ضرب المساعي العربية في عربستان للحصول على مطالبهم الحقة ، و في الوقت المناسب 

سأنشر بعض أسماء هؤالء الذین باعوا وطنهم و فعلوا ما لم تفعله الطغاة ،حينما نكتشف بأنهم قاموا 

  . العربستانيين في السجون اإلیرانية و ما زالوا بتعذیب

یا أیها الذین آمنوا إن جاءآم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا : " و أختم آلماتي هذه بآيٍ  من الذآر الحكيم 

  " .قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 
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