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 :الى المفوضية السامية لشئون الالجئين

  

 :تحية طيبة و بعد

ة اعتقالت              آما تعلمون ان نتيجة االضطرابات العرقية في االهواز االقليم العربي ذي الغالبية السكانية                 ته االمني العربية تمت بواسطة النظام االیراني و اجهز
تل العشرات من                                                ى مق ية اضافة ال ي السجون االیران آلن ف واسعة و عشوائية حيث ان المئات من الشباب العرب ما زالوا منذ الخامس عشر من نيسان و ل

 .العرب االهوازیين

سابع عشر من                        في ال ة  ة الكویت الشقيق راهيم االهوازي في دول تب اب و نتيجة لهذه االحداث المضطربة في اقليم االهواز تم اعتقال الناشط السياسي و الكا
ا                                              ي اخفاءه ظام االیران تي یحاول الن ار ال ل االخب بة و نق یونيو حيث آان یمارس عمله النضالي لكشف ممارسات و سياسات ایران الالانسانية من خالل الكتا
ى                                         ه ال تحت ستار التعتيم االعالمي نعلمكم ان حالته الصحية و النفسية في تدهور مستمر حيث ان االجواء في السجن غير صحية و نناشدآم االسراع في نقل

 .دولة ثالثة ليستقر بها و یأمن من بطش النظام االیراني و وسائل قمعه

  

خ                                  وزراء الشي اح و سمو رئيس ال داهللا الصب آما اننا نستغل هذه الفرصة لنهنئ سمو االمير الشيخ جابر االحمد الصباح و ولي عهده االمين الشيخ سعد العب
ر                              ا نتوجه بالشك ما انن صباح االحمد الصباح و آافة الشعب الكویتي الشقيق بحلول شهر رمضان المبارك اعاده اهللا على الكویت و اهلها بالخير و البرآات آ
ة و                                                ة العادل ة االهوازی ا ساندت القضي ة انتفاضة الشعب العربي االهوازي حيث انه ا من بدای نة عمله ا و اما لتي اثبتت نزاهته الجزیل للصحافة الكویتية ا

 .ساهمت بكسر طوق التعتيم االعالمي المفروض على اخبار اقليم االهواز و نرجوا ان تستمر بمد ید العون لنا

  

 :مالحظة

 نسخة الى المفوضية السامية لشئون الالجئين

 نسخة للصحافة

  

 الجالية االهوازیة في الكویت و الخليج العربي

Date: Mon, 10 Oct 2005 02:19:33 -0700 (PDT)

From:
 "aljaliye alahwaziye" <>  Add to Address Book  Add Mobile Alert  
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Subject: مناشدة حول قضية الكاتب ابراهيم االهوازي

To: al-ahwaz@al-ahwaz.com
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