
 السادة منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات الدولية المحترمين
م                                    نحن أبناء األهواز المحتلة نبعث إليكم هذه المظلمة وننتظر منكم الرد السريع والفوري عليها خاصة أن الموضوع ل
ر                        الل الفارسي ألآث ة االحت يعد يحتمل المزيد من االنتظار، فالشعب العربي األهوازي عاش ومازال يعيش تحت مظل

الة                                  80من ة بسبب الرس عام مضت ، ونحن اليوم نعاني من أبشع أنواع القمع بعد تفجر الوضع األهوازي في المنطق
ي                                        د رضا أبطحي والت اره محم التي تسربت من مكتب رئيس الجمهورية اإليرانية محمد خاتمي والموقعة باسم مستش
ك                                  طالب فيها تهجير القوميات العربية من أراضيهم وذلك من أجل إبعادهم عن وطنهم لطمس التاريخ األهوازي في تل
وق                    اك حق م انته ا يت تي فيه يرة ال ور الكث ير من األم ة والكث م وتفشي المخدرات والبطال اني من الظل تي تع ة ال المنطق

 .اإلنسان بشكل ملفت للنظر
م ال                                     دًا فه حيث أن السلطات الفارسية تقوم منذ اندالع المظاهرات في إقليم األهواز بقمع المتظاهرين بشكل مخيف ج
يفرقون بين الكبير والصغير، ويقتلون آل من تطولهم طلقات رشاشاتهم وفي المقابل يقف العرب األهوازيين أمام هذا                            
ررة من أجل                                ة ومحاوالتهم المتك م لألراضي العربي ات المعارضة لتواجدهم واحتالله م بالهتاف الرصاص بالرد عليه
ا                             ثر من م زداد سوءًا أآ ل هي ت ذا الحد ب تفريس المنطقة العربية في هذا اإلقليم المحتل، وليت أن األمور تقف عند ه
غ                                 ة مبل ة اإليراني دفعوا للحكوم د أن ي ه إال بع ى ذوي ه إل م جثت م تسلي هذه المظاهرات ال يت هي عليه حاليًا فمن يقتل في 

ة الـ                   5000 د الساع ل بع ة أن يحضر دوي القتي م الجث ي تسلي ترط ف ي ويش د    12أالف دوالر أمريك اء وأال يزي مس
 .أشخاص 6عددهم عن 

ث أن                 ان حي وق اإلنس ة لحق ات الدولي ائل اإلعالم والمنظم ن وس ة عن أعي ة الخفي ن األوضاع األمني ير م اك الكث وهن
ق                                        ه يختل ه بأن ران واتهام في طه ي المكتب  ة موظف ية وطرد آاف رة القطر السلطات الفارسية قامت بإغالق قناة الجزي
ن العرب                              ا بي لتي وقعت م ة ا م غطوا األحداث الدامي ة إلغالق المكتب هو أنه الفتنه ما بين العرب والفرس والحقيق

 .والسلطات الفارسية بعد أن أرادت تغطية األحداث الواقعة في اإلقليم األهواز
ن                                وال يفوتني ذآر هذه النقطة بالغة األهمية وهي أن السلطات اإليرانية تقوم بقتل آافة الجرحى األهوازيين المتظاهري
ه                                م التستر علي ذا يت م وآل ه ات ويرفضون عالجه حيث يتم إطالق الرصاص عليهم وهم يرقدون في أسرة المستشفي
م                                            اني من ظل ذي يع م ال هذا اإلقلي في  ة  الهم الوحشي ل أعم ائل اإلعالم حتى ال تنق بشكل بعيد آل البعد عن أنظار وس
السلطات اإليرانية المحتلة والتي فرضت على أهل اإلقليم إتباع آافة القرارات والقوانين الفارسية الداعية لمحو الهوية                     

 .العربية
د عن           700وأآثر من   200ويبلغ عدد القتلى      ا يزي ة استطعنا الحصول                200جريح وم ل وهي أقرب إحصائي معتق

 .عليها من داخل اإلقليم األهوزاي المحتل
ي                    ية الت زرة الفارس اف المج وازي وإيق م األه اء اإلقلي ع أبن وف م وا الوق ة س ات الدولي ن المنظم د م وم ال نري نحن الي
ي أرضه                             وازي ف ادة حق الشعب األه ة من أجل إع ة اإليراني ى الحكوم تشرف عليها السلطات اإليرانية والضغط عل

 .المغتصبة
ا                               فاعلوا معن آما مرفق بالرسالة صورة لذراع جريح أهوازي اخترقتها رصاصة من سالح العدو الفارسي نتمنى أن تت

 .وتقفوا بجانبنا وتنصرونا نصرآم اهللا
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