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 إلى آافة الدول األعضاء في األسرة الدولية
 إلى مجلس األمن وهيئة األمـم المتحـدة 
 الراعية لحقوق اإلنسان) الدولية واإلقليمية(إلى جميع المنظمات األهلية والحكومية 

  
الي، جاءت ل الح إّن اإلنتفاضة السلمّية لشعبنا األحوازي المندلعة في الخامس عشر من شهر آبري
ذ أن ك من آنتيجة حتمّية لإلضطهاد اإليراني لشعبنا العربي البالغ عدده أآثر من خمسة ماليين نسمة، وذل

ام                ى1925استولت الدولة اإليرانّية على إقليم األحواز ع ًا غير مشروعة عل د أن شّنت األولى حرب ، بع
 .الدولة الكعبّية صاحبة السيادة الفعلّية وغير المنقوصة على أرض وشعب اإلقليم

  
ان اليب الحرم ران أس م األحواز، اتخذت إي انوني إلقلي ومنذ أن غّيرت الدولة اإليرانّية المرآز الق

د: تجاه شعبنا، وذلك على آافة المستويات ه عه ّص علي ان ين ا آ ة بم ًا، غير آبه ًا وثقافي سياسيًا وإقتصادي
 .ُعْصَبة األمم آنذاك، أو ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فيما بعد

  
رًا عبنا، إذ قامت مؤخ ة ش ة لكرام ة المشين ة السابق ا التعسفّي ة بإجراءاته ة اإليرانّي ي الدول م تكتف ول
ر ضرورة تغيي ى  ة عل ّص الوثيق اتمي، وتن د خ ة محّم بإصدار وثيقة رسمّية من مكتب رئيس الجمهورّي
م ن موطنه ي م عبنا العرب اء ش ن أبن ن م ل الماليي ة ترحي واز، وحتمّي م األح ي إقلي ديموغرافي ف ل ال العام
ة اج الدول د إنته ذي يؤآ ر ال م، األم رس محله الل الف دة، وإح رى بعي اطق أخ ى من م إل لي، ونقله األص

 .اإليرانّية سياسة التطهير العرقي تجاه األحوازّيين العرب
  

في امن  ّل الك وآرّدة فعل طبيعّية تجاه هذه الممارسات الالإنسانية، خّير أبناء شعبنا األحوازي الح
وة ّرة أخرى أن اله د م ّر، ليؤآ الم الح ى الع ة وإليصال صوته إل ه بحرّي ير عن رأي انتفاضة سلمية للتعب
ة ة هائل روات إقتصادي ة وث ة وإجتماعّي ة وثقافّي ات حضارّي ن مقّوم ه م ا يمتلك ن م ّدًا بي عة ج ت واس الزال

لة% 90آالغاز الطبيعي والمياه العذبة والنفط الذي يشكل ن حا ة، وبي ران النفطي من إجمالي صادرات إي
 .الحرمان واإلضطهاد الشديد التي يعيشها منذ ثمانية عقود من الزمن

  
ة إنتفاضة ة اإليرانّي ة، قابلت الدول وعوضًا عن اإلستماع إلى هذه اآلراء وتلبية المطالب األحوازي
دالعها، سقوط ط من إن ام فق د ستة أي شعبنا السلمّية بالقمع الشديد واإلفراط في العنف، فكانت النتيجة بع

 .من األحوازيين 2000: مواطن وإعتقال ما يزيد عن الـ 500شهيد وجرح أآثر من  40أآثر من 
  

داء م جثث الشه ل منعت تسلي ة فحسب، ب ولم تكتفي الدولة اإليرانّية بهذا الحّد من الجرائم المرتكب
ى تقبال جرح دم إس م بع ي اإلقلي ات ف ة المستشفي ى آاف ا إل درت أوامره دفنها، وأص م ل اليهم وذويه أله
ي راط ف م، واإلف دواء الضروري لعالجه دهم بال اإلنتفاضة األحوازّية السلمّية، ومنع الصيدليات من تزوي

 .التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين
  

ه د، فرضت علي ار والحدي وبعد أن أحكمت الدولة اإليرانّية قبضتها على إقليم وشعب األحواز بالن
ة لحة لمجابه واع األس ف أن دّججين بمختل ود الم دّرعات والجن دبابات والم ّددًا بال ارًا مش يرة حص األخ
م، اطق اإلقلي د من من ائي وخطوط الهواتف على العدي ار الكهرب المتظاهرين الُعّزل، وقطعت الماء والتّي
ا، اطق األحداث لتغطيته ى من ومنعت آافة وسائل اإلعالم المرئّية والمسموعة والمكتوبة من الوصول إل

 ...وما أآثر هذه المناطق في األحواز
  

ة والخطيرة ذه األحداث الوخيم ام ه وبالرغم من آل ذلك، فأّن العالم أجمع يقف مكتوف األيدي أم
في اعي والثقا ا اإلجتم ا وبنسيجه ا الجيوستراتيجي وبإقتصاده م موقعه ة بحك المستجّدة في منطقتنا الحيوّي

رارًا. الممّيز رارًا وتك ة م ة اإليرانّي د أن أآدت الدول ة بع برة جماعّي ى مق وآأنه ينتظر لتتحّول األحواز إل
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 .بأنه ال يحق لشعبها العيش فوق ترابها
  

واز، خاصة وأّن ي األح داث ف ام خطورة األح ب أم المي الرهي ذا الصمت الع يرًا له د تفس وال نج
ة والمجازر واع الممارسات العنصرّي ى أبشع أن ًا إل ة يتعّرضون يومي ن نسم هناك أآثر من خمسة ماليي
وانين واألعراف فة الق واإلعتقاالت والتطهير العرقي على يد النظام اإليراني المتغطرس الخارج عن آا
قه أو جنسه أو الدولّية التي تنّص على ضرورة الحماية والدفاع عن حقوق اإلنسان بغض النظر عن عر

 ...عقيدته أو دينه أو قومّيته
  

وق اإلنسان، ومن إّن ما حدث وما يحدث وما سيحدث في إقليم األحواز من إنتهاآات خطيرة لحق
ه وري لحمايت دخل العاجل والف ًا الت دعي حتم ه، يست ّية لشعب ة والسياس ات المدنّي ن من الحرّي ان ُمعل حرم
ا ّف عن إنتهاآاته ة للك ة اإليرانّي ى الدول م، وضرورة الضغط عل والدفاع عن حقوق أرض وشعب اإلقلي

 .اليومّية لحقوق شعبنا والسماح له بالعيش بأمان وبكرامة على أرضه التي أقام عليها منذ آالف السنين
  

أنًا ّد ش لة، ُيع ة العاد ة األحوازّي ّل القضّي دم ح ّل أو ع أّن ح ة اإلدعاء ب ة اإليرانّي آما ال يجوز للدول
ق د من المواثي ى العدي قد وقعت عل ة و إيرانيًا داخليًا، ألنه من المؤآد أّن إيران عضوًا في األسرة الدولّي
ة ة هي الجه فأّن األسرة الدولّي لذا  الدولّية التي تنّص على حماية اإلنسان والحفاظ على حقوقه وآرامته، 

 .الوحيدة المسئولة عن حماية شعبنا، شأنه شأن بقّية شعوب العالم
  

، تهيب بكافة الدول األعضاء في األسرة)عربستان(وعليه فأّن حرآة التجّمع الوطني في األحواز                
ى اة عل ا الملق الدولّية وبجميع الهيئات والمنظمات الدولّية واإلقليمية األهلّية والحكومّية، بتحّمل مسؤولياته
دولي، انون ال ة الخارجة عن الق ة اإليرانّي الم الدول ه من مظ دخل العاجل لحمايت اه شعبنا، والت عاتقها تج
ي التعامل مع شعب رط ف ل والسلب والنهب والعنف المف ل والتنكي اليب القمع والتقتي والتي انتهجت أس

 .وإقليم األحواز
  
  

 )عربستان(حرآة التجّمع الوطني في األحواز : عن                           
 عّباس عساآرة الكعبي                                           

                                             20/04/2005 
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