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 السلطات الفارسية في عملية القتل و اإلعتقاالت الكبيرة التي تمارسها مع العرب بإقليم

و هذا أضعف اإلیمان.. عربستان   
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 اإلنتفاضة الباسلة في عربستان آخر أخبار
  2005 – 4 – 18یوم اإلثنين 

 ... إلنتفاضة شعبنا العربستاني الباسلة ... نعم 
 

 للتدخالت الصهيو أمريكية في شؤوننا الداخلية... ال 1000ال و
 

نرجو أن ينتبه أبناء شعبنا في الوطن الى أن السلطات األمنية اإليرانية ستجبر الوطنيين المعتقلين لديها منذ أيام على أن يدلوا بتصريحات لتهدئتكم ُبغية 
و أنتم قد جّربتم األساليب الفارسية المخادعة فيما سبق ، فتيقنوا لهذه األساليب غير ... وقوف إنتفاضتكم الشامخة دون تحقيق مطالباتكم القومية الحقة

 .المسؤولة التي تهدف الى تشويه سمعة نضالكم و إنتفاضتكم الباسلة هذه ال سيما تشويه سمعة المناضلين الوطنيين في سجونها
فطوبى لكم و أنتم تدافعون عن عروبتكم و المجد لشهداءنا األبرار الذين سقطوا دفاعا و إخالصا من أجل الوطن و ألف تحية الى المناضلين القابعين في 

 السجون
 ))أنتم المناضلون الذين ما بّدلوا تبديال((

  

 :بعض األخبار المهمة 
 
 .ـ قال بعض شهود عيان بأنهم شاهدوا دبابات في مكانات محدودة في احدى شوارع مدينة األحواز 1
 . في العاصمة طهران قبل ساعات قليلةالجزيرة و العربية: ـ لقد تم إغالق مكاتب  2
 . في منطقة الكورةمناضلين 5إستمرار اإلنتفاضة الشعبية في منطقة الكورة بمعشور و الجّراحي و قد نتج عن ذلك إستشهاد   ـ 3
ـ أعلنت إحدى الصحف اإليرانية الحكومية الرسمية عن أن اإلنتفاضة المشتعلة في عموم إقليم عربستان لها إرتباطات بمؤامرات  4

 .خارجية و وصفت تلك الجهة بشرآة شل النفطية
 :ـ لقد إعتقلت السلطات األمنية في عربستان 5
 . ـ الخفاجية باسم حّمادي: الشاعر الوطني المعروف السيد   ـ 
 . ـ األحوازحسن الحيدريـ  

  في منطقة صياحي ـ األحوازشهيدينـ سقوط  6
طائرات تحمل جنودًا من الجيش و القوات الخاصة من مدينة خرم آباد و مناطق ايرانية أخرى ، حطت بمدينة األحواز  3ـ حطت  7

 .إلحكام السيطرة أآثر على أوضاع المدينة و قد أعلنت السلطات األمنية حالى الطواريء في األحواز

  
 إستمرار اإلنتفاضة في المدن العربستانية

Subject: ممارسات السلطة اإلیرانية مع الشعب العربستا ني الباسل
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 موقع عربستان 

  
وم                                .1 م وللي أآدت المعلومات الواردة من داخل عربستان عن إستمرارية اإلنتفاضة الشعبية و في أغلب مدن األقلي

ة ـ                                           يبان ـ الشيب د الخان ـ ش ـ عب ة  الرابع على التوالي ومن ضمنها مدينة األحواز العاصمة ـ معشور ـ الحميدي
 .الزوّية وعبادان

  
ه       .2 ة                   168وج ل بجدّي ى أن تتعام ة عل ي الدول رانيين ف ؤولين اإلي ة للمس الة آتابي ًا رس يًا عربستاني طًا سياس ناش

 .وإنسانية و بمسؤولية مع المنتفضين العرب ، حيث إزدياد حصيلة القتلى بين صفوف الشعب العربي األعزل
  
م ،       2005 /4/ 16و قد أآدت المصادرعن أن اإلنتفاضة مستمرة منذ يوم الجمعة الماضي                 دن األقلي م وفي أغلب م

 .ومن المالحظ أن شدة المواجهات تزداد وتيرتها في الليل حيث تشتد ضراوتها لغاية فجر اليوم اآلخر
  

 ....األحواز 
  

وشيبان أخذت المواجهات في          ) الدايرة(مازالت اإلنتفاضة ولليوم الرابع مشتعلة فيها، ففي منطقة آيان وحي الثورة           
ن                              وم االثني ذا الي اء    4 / 18هذه المناطق طابع العنف الدموي وآانت مشتعلة فيها اإلحتجاجات حتى صباح ه ، وأثن

آتابة هذه السطور وصلت إلينا معلومات أآدت بأن منطقة آيان منتفضة بال هوادة واإلشتباآات مستمرة بالرغم من                      
ان                                    م عربست اطق أقلي تي جاءت من خارج من ة وال ي المدين وجود لرجال األمن والقوات الخاصة اإليرانية المكثفة ف
الرغم من أن                                ة ب ذخيرة الحّي تعمال األمن لل ك من خالل أس ة و ذل ة و دموي قة عنيف ُبغية التصدي للمنتفضين وبطري

 .سالح اإلنتفاضة هو الحجر والسواعد
  

دد آثيف من                            اطع ع الجدير بالذآر أن مناطق مثل المالشية ومدينة الخفاجية يوجد على رأس آل شارع وفي آل تق
 .بهدف قمع المنتفضين   الجنود وقوات األمن المدججة بالسالح

  

 ......معشور 
  

دن                               في الم ًا مع أخوتهم  آما في منطقة الكورة التابعة لمدينة معشورالعربية خرج الشعب هناك إلى الشوراع تضامن
بعة                      تشهاد س ا إس ت نتيجته ن و آان وات األم ع ق ة م ة و العنيف ات الدموي ى المواجه ا أدت ال ة م رى المنتفض األخ

 .أشخاص وجرح الكثيرين
  

ق                                     وفي منطقة وا الطري دتهم وقطع اء جل تي ترتكب ضد أبن ة ال ى الجرائم الوحشي ج المنتفضون عل د الخان إحت عب
 .الواصل من أنديمشك ـ األحواز

  
م                       ات وه ع المنتفضون في المساجد والحسين وفي المحمرة وعبادان آانت المظاهرات بشكل اآثر سلمية حيث أجتم
د                             ان، وق م عربست ة في وطنه ة واألحداث المتتالي دن العربي في الم د الحاصلة  يتابعون حالة الغليان واإلحتقان الشدي
ة و                                وات األمني ة للق ة عسكري إنظم عدد آبير من أهالي المحّمرة ألخوتهم في األحواز بعد أن تحولت المدينة إلى ثكن

 .الفرق الخاصة اإليرانية
  

مثقفًا وسياسيًا عربستانيًا برسالة غاضبة إلى المسؤولين في الدولة اإليرانية يعلنون                     186على صعيد ذي صلة بعث        
ان ،                                    وم عربست ي عم ة مع الشعب المنتفض ف فيها عن غضبهم وإستنكارهم لردة الفعل غير المبررة وغير اإلنساني
ن                                 يما المجروحي اء والس ل العشرات وإزهاق أرواح األبري وهذه الممارسات غير المسؤولة هي التي تسببت في قت

 .منهم
  

ي                           ذا النهج غير اإلنسان ي ه ة اإلستمرار ف ة من مغب وقد حذر الموقعون على الرسالة المسؤولين في الدولة اإليراني
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ر         1000وغيراإلسالمي والوحشي حيث بلغت حصيلة اإلعتقاالت ألآثر من               ود بشكل غي شخص،آما تصّرف الجن
دون                            وتهم و تخويفهم ب ى بي وات األمن إل ود وق وت حيث دخول الجن قانوني مع األهالي المساآين الذين الزموا البي

 .إذن و بشكل سافر
  
القول       الة ب اجرى ويجري على                          :" وُختمت الرس ة م ل مسؤولي انيين نحّذر ونحّم ن والسياسيين العربست نحن المثقفي

 ".عاتق الدولة والسلطة الحاآمة فيها 
  

 :أسماء جديدة للمعتقلين 
  

  .حيث دخلوا عليه وأخذوه من البيتعنوة. مدّرس : حاج حسين محمد زاده ـ الحميدية ومهنته ـ  1
 .مدّرس: مهمنته . يونس عنصري ـ الحميدية ـ  2
 .مدّرس وعضو شورا البلدية: عبدالرحمن طرفي ـ الحميدية ، مهنته ـ  3
 .عامل بسيط کان يرجع من العمل الى البيت فأعتقلوه عنوة:حسن إدريس ـ الحميدية ، مهنته ـ  4

  
 :مجازاة أحد العمالء 

 
ًا                                     ذين يعمل جاسوس لقد أحرق المناضلون في مدينة الخفاجية بعض ممتلكات ناصر حّمادي و هو أحد العمالء العرب ال

 .سيارته الخاصة و بيته في الخفاجية: و مخبرًا مع اإلستخبارات اإليرانية ، و آان من بين ما أحرقوه 
 

  
  

18 – 4 – 2005  
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