
 )7(هل تعلم 
نيسـان املباركــة 15هل تعلم أن األحواز أرض عربية حمتلة وقد فجر أبناءها ثــورة                 

 ؟2005ليحرروا أراضيهم من دنس االحتالل الفارسي عام 
وعليه ختم سري للغاية، تسرب من مكتــب) أي بالغ تعميمي   (وهناك منشور دوري    

حممد خامتي رئيس مجهورية إيران األسبق، أشعل اجلمر العريب األحوازي الذي كان خمبئاً
وقد جاء يف املنشور املتسرب من مكتب داعي اإلصالح، واحلــوار بــني. حتت الرماد  

 :الثقافات يف العامل ما يلي
جيب خفض سكان األحواز العرب إىل ثلث، وازدياد العجم إىل ثلثني، وينبغي -ألف

 .تنفيذ هذه اخلطة خالل عشرة أعوام ال أكثر
وكي تنفذ اخلطة املذكورة أعاله، أعطـوا للعجـم املهــاجرين إىل األحــواز -ب

تسهيالت عديدة، منها قروض طويلة املدى ومنازل وأعمال وتسهيـالت أخــرى
 .تسهل العيش هلم يف األحواز

جيب هتجري الطبقة املثقفة من عرب األحواز إىل اصفهان وطهران وتربيز وذلك -ج
 .بإعطاء امتيازات وفرية هلم كي ال يواجهوا مشاكل يف احملافظات اليت يهاجرون إليها

عليكم بالعمل اجلاد إلزالة مجيع املظاهر الدالة على وجود العرب، وتغيري ما تبقى -د
 .من األمساء العربية للمحالت والقرى والشوارع إىل الفارسية

لتنفيذ هذه اخلطط جيب استخدام عناصر عربية أحوازية موالية للنظام اإليراين -هـ
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 .وموثوق هبا إىل احلد األقصى
  

هل تعلم أن النظام اإليراين أنكر ما جاء يف املنشور ونسبه إىل عوامل خارجية تريد النيل
 من حكومة إيران؟

  
هل تعلم أن الشعب األحوازي وجد املنشور الدوري خلامتي املوقع على يد حممد علــى                    
أبطحي رئيس مكتب خامتي، حجة لكي يفجر ثورته كما فجر ثورات عديدة من قبــل

 نتيجة الظلم واالضطهاد اللذين يواجههما من احلكومة اإليرانية؟

وإن ما جاء يف املنشور ال ينفيه نكران احلكومة اإليرانية والشعب األحوازي يرى بــأم
 .عينيه املواد املذكورة يف املنشور حيقق على أرض الواقع

  
إمنا 2005نيسان   15هل تعلم أن اإلعالم العريب تناول قضية األحواز خالل انتفاضة                  

 نسب سببها إىل منشور خامتي وأن واقع احلال ليس كذلك كما أشرت سالفاً؟

  
هل تعلم أن بعض السياسيني األحوازيني ذكروا سبب االنتفاضة بأنه استعادة التكويــن
النفسي للشعب األحوازي يف حلظة يبدو فيها أن القيود املفروضة من قبــل حكومــات

 .إيران مل تعد قادرة على كبح مجاح املوروث العريب لدى الشعب األحوازي
  

هل تعلم أن النظام اإليراين قمع األحوازيني املتظاهرين وقتل العشرات وجــرح املئــات
 وسجن الكثري مث عذهبم بكل وحشية؟

Page 2 of 4

7/13/2006



 !فلم يرحم هذا النظام الال إسالمي الشيوخ وال النساء وال األطفال
 . فلقد سجنت زهرا الطرفية وسكينة النيسية ومعصومة الكعبية وأخريات

فقد سجن. ولقد سجن عماد وأسامة وأمحد وال يتجاوز عمر كل منهم اخلمسة أعوام                         
 .هؤالء األبطال مع أمهاهتم

كما أن احلاج سامل الباوي ونصار املذخور وحبيب محيداوي وهم شيوخ يبلغـون
 .الستني من العمر مل يسلموا من زنزانات اجلالدين اإليرانيني

  
نيسان ومنهــم 15هل تعلم أن هناك شهداء وجرحى أطفال سقطوا خالل انتفاضة                  
 حممد السواري وامحد النعامي وامحد احليدري ومصطفى األمحدي؟

  
هل تعلم أن هناك أحوازيون ُعذبوا مث رموا مقيدي األيدي واألرجل من الطـائرات

 العمودية اإليرانية يف األهنر واألهوار؟

 .وقد رأى هذه اجلرمية الصيادون األحوازيون 
 !وقيل أن جرمهم هو أهنم اشتركوا يف املظاهرات ضد احلكومة

  
 هل تعلم أن لكل انتفاضة مؤيدين وداعمني سوى انتفاضة األحواز؟

أضحت كاليتيمة يقهرها الظاملون وأنتــم! فإن انتفاضتنا العربية، يا مائيت مليون عريب             
 !!!ال تعلمون

 !أم أنكم تعلمون لكنكم ترفضون الوقوف جبانب قضيتنا العادلة وكأنكم ال تعلمون؟
وال يليق بالعريب أن يترك أخاه العريب يف األيام العصيبة دون أن يقف جبانبه ويدعمه، 
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 . بأكثر من دعم قضيتنا العربية إعالمياً -حنن األحوازيون–وال نطمح 

  
 األحواز -عادل العابر 
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