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حضرة سعادة الدآتور سيف الدين المشهداني الموقر 

أمين عام منظمة ( ناسيو) 
لجنة تنسيق المنظمات اإلقليمية والعـالمية للطلبة والشباب التابعة لحرآة عدم االنحياز 

 
أسمى تحية وتقدير  

وبعـد ،، 
 

من ارض النخيل من عـربستان المحتلة الى ارض الرافدين في العـراق األشم 
 

ــة لحرآـة التحريـر الوطنـي االحـوازي تلقينـا دعــوتكم إلينـا لحضـور  نحن مفوضية العالقات الخارجي
المؤتمر العالمي حول انتهاآات حقوق الطفل ومعاناته في بغـداد للفترة من ٦ � ٨ نوفمبر ٢٠٠١ . 

 
تلقينا دعوتكم بكل تقدير لشخصكم وللمنظمة العالمية وللعـراق العـرب ( الدولة المستضيفة مؤتمرآم ) 
التي خصت قطر األحواز العـربي ( عربستان ) الواقع تحت نير االحتالل الفارسي منذ عام ١٩٢٥ ليومنـا هـذا 
ــل وسياسـات التميـيز العــنصري واإلعــدامات  أي منذ ٧٦ عاما من الظلم والقهر واإلرهاب واالضطهاد والتنكي
والتعـسف الظالم التي انتهجته األنظمة الفارسية ( اإليرانية ) المتعاقبة ومازالت تلـك السياسـات غــير اإلنسـانية 
تمارسها الطغـمة الحاآمة في قم وطهران بقيادة الشاهات المعـممة التي لم تتجاوز على حقوق الشعــب العــربي 
االحوازي فحسب بل تطاولت على الشريعة اإلسالمية وحقيقتها فـي مواصلـة اغــتصابها حقـا عــربيا أحــوازيا 

وتمارس ظلم هذا الشعـب لدرجة استعـباده وهذا ما ال يقبله اإلسالم شريعة وعـقـيدة . 
 

وان دعـوتكم لمشارآة حرآة التحرير الوطني االحوازي والجبهة العـربية لتحرير االحواز ليمثال وفدا 
ــي تراعـي حقـوق الشعــوب الواقعـة تحـت نـير  احوازيا لقطر األحواز هي دعـوة حق وإنصاف من منظمتكم الت
ـــربية لتحريـر االحـواز  االستعـمار واالحتالل األجنبي وتدرك معاناتها ، وقد اتصلت بنا القيادة العامة للجبهة الع
مشكورين في اتصاالت احوازية ثنائية ونحن نشكرهم الشكر الجزيل على حسن مواقفهم الوطنية ونحن نقدر آل 
ـــتذر عــن الحضـور  التـقدير على هذا الحرص برفع الصوت االحوازي في مؤتمرآم الموقر ولكن بكل أسف نع
في هذا الوقت الراهن التي تمر بها منطقتنا العـربية ونحن قد شرحنا لرفاقنا األبطــال فـي قيـادة الجبهـة العــربية 
لتحرير االحواز األسباب ونحن نضعها أمامكم وهي ان المنطقة العـربية في هذه الظروف الدولية تمر في اخطر 
مراحلها من حصار جائر عـلى عـراق العـرب الى انحالل في المواقف العـربية وانهيار صيغة العـمل العــربي 
المشترك واضمحالل التضامن القومي وسيطرة األجنبي عـلى سياسات الدول العـربية الشقيقة بحيث لم تعـد هذه 
ـــربي مـن المحيـط الـى الخليـج العــربي ،  الدول  تعبر عن حقيقة مواقفها السياسية ولم تلبي تطلعات الشعـب الع
وبما اننا نحن جزء من هذه األمة ونعــيش عــلى ترابـها ونتـأثر بإيجابياتـها وسـلبياتها وبجزرهـا ومدهـا  أيضـا 
ــة  سلبيات هذه المرحلة تنعـكس علينا سلبا وتعـيق عـلينا التحرك السياسي المطلوب والذي يرتـقي بمستوى القضي
االحوازية وأهـميتها على المستويين االحوازي والعـربي وبالتالي الدولي ونتيجة لتلك الحالة السيئة انتـقل عـملنا 
ــا ال يعــود خـيرا  السياسي يراعـيها صونا من االنقضاض عـلى القضية االحوازية ومالحقة قياداتها التاريخية بم
عـلى شعـبنا االحوازي وقـضيتـنا العادلة والمشروعة ، لذا بناء عـلى ما تـقدم نتـقـدم الى سعادتكم بقرار القــيادة 
المرآزية لحرآة التحرير الوطني االحوازي القاضي بتـقديم االعـتذار للمنظمـة عــبر سـيادتكم لعــدم حضورنـا 
ــم هـذا بتحقيـق نتـائج طيبـة وبنـاءه  للمشارآة لألسباب السياسية واألمنية ، ونسأل اهللا عز وجل ان يتكلل مؤتمرآ

تـلبي تطلعات وأماني أطفال العالم ومنهم أطفال االحواز والعراق وفلسطين . 
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سعادة الدآتور 

  
ان الجبهة العـربية لتحرير االحواز هم رفاقنا واخوتنا ونحن أبناء شعـب واحد وثورة أحوازيــة واحـدة 
وهم شرآاؤنا في معارك تحرير األحواز من رجــس االحتـالل الفارسـي العــنصري وهـم يسـدون الفـراغ الـذي 
ــل التسـهيالت لرفاقنـا مـن قيـادة الجبهـة  نشغـره في مؤتمرآم ، ونطالبكم باسم العـروبة وباسم اإلنسانية بتـقديم آ
ــة والسـعي عــبر شـخصكم الكريـم لـدي المنظمـات الدوليـة  العـربية لتحرير االحواز في شرح القضية االحوازي
المشارآة في المؤتمر بتعـريف القـضية االحوازية لديهم ومطالبتهم باسم اإلنسانية ورفض التمييز العـنصري ان 

يناصروا قضية الشعـب االحوازي العادلة والمشروعة . 
 

سعادة الدآتور 
 

 آمـا اننـا نـهيب بسـعادتكم باعــتماد الموقـع الرسـمي لألحـواز والثـورة العــربية االحــوازية � شـبكة األحــواز 
لإلنترنت - عـلى اإلنترنت : 

 (  www.al-ahwaz.com  ) لدي منظمتكم الموقرة باعتباره لسان حال الشعـب العـربي االحوازي 
وأيضا لإلطالع عـلى مزيد من المعـلومات والحقائق السياسية والتاريخية والحضاريـة عـن الشعــب االحـوازي 

وثورته وفصائله االحوازية . 
 

سعادة الدآتور 
 

تقبل من القيادة المرآزية لحرآة التحرير الوطني االحوازي ومني شخصيا ومن آل أحوازي حـر فائق االحترام 
والتقدير ، ولمؤتمرآم النجاح إنشاء اهللا . 

 
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

 
 
 

                                                                                  أخوآم األحوازي 

                                                           سيد طاهر آل سيد نعمة 

رئيس العالقات الخارجية لحرآة التحرير الوطني االحوازي 
  ١ / ١١ / ٢٠٠١


