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٭٭٭ 

   2005 / 6 / 13: التاريخ 

  اعالم  1 –  2005613: الرقم    

  
 اعتزام حرآة التحرير الوطني األحوازي تقديم بعض ارآان النظام االيراني للمحاآم الدولية بصفة :الموضوع 

  .مجرمي حرب 
  

ون تعلن حرآة التحرير الوطني األحوازي أنها بصدد اعداد ملف خاص بمساعدة محامين اختصاص بالقان
 منظمة  ، واحالة هذا الملف بعد اآماله الىالدولي على تقديم اسماء بعض ارآان النظام االيراني للقضاء الدولي

مصدر  مجرمي حرب ، وصرح  بعض أرآان النظام الحالي همباعتبار مجلس األمن الدولي األمم المتحدة ، و
 بدؤا بدراسة تصاص في القانون الدولي االخ بعض المحامينأن مخول في حرآة التحرير الوطني األحوازي

  . ذات الصلة بالموضوع  ، واألسس التي سيتم بمقتضاها تقديم الئحة االتهامالسندات القانونية
 رفسنجاني رئيس مصلحة طال هاشميوأشارت مصادر حرآة التحرير الوطني األحوازي أن األسماء ست

 الجمهورية االسالمية  أرآانواعضاء بارزين من  المرشح الحالي لرئاسة الجمهورية ، تشخيص النظام ،
آان من أآبر مجرمي الحرب بحق الشعب   الموجود حاليا خارج ايران ، والذي االيرانية بينهم أحمد مدني

وزير الدفاع االيراني الحالي  ، وعلي صالح شمخاني  م1979عام ) مايو (  في مجازر مايس  العربي األحوازي
 ، واألمنية )الساواما  ( حرس الثورة االيراني ، وآذلك مسؤولي األجهزة المخابراتية، ومسؤولين بارزين في 

   .خاصة المسؤولين من هذه األجهزة في منطقة األحواز العربية ، وبعض المتعاونين مع النظام االيراني الحالي
مرتكبي جرائم لى غرار هذا وتستند حرآة التحرير الوطني األحوازي على اسس قانونية متعارف عليها دوليا ع

الحرب في دول عديدة في العالم ممن مارسوا جرائم تخص االنسانية من قتل ، واعدامات ، ومقابر جماعية 
  .بحق الشعب العربي األحوازي ارتكبها النظام الحالي 

م الى هذا اليوم 1979 أن المجازر التي ارتكبت من قبل النظام الحالي  منذ عام مسؤول بارز في الحرآةوأشار 
  .يشهدها العالم هي أبشع جرائم 

  .والجدير بالذآر بأن حرآة التحرير الوطني األحوازي تمتلك وثائق بالغة األهمية بهذا الخصوص 
حكومة طهران تسعى جاهدة  أن المصدرالمخول في حرآة التحرير الوطني األحوازيمن جهة أخرى آشف 

 اآلن الخفاء معالم المقابر الجماعية التي دفن فيها عدد آبير من المواطنين العرب ، واألآراد في منطقة األحواز
   . االفصاح عن اسماء المحامين الذين سيرفعون هذه الدعوى في غضون ايام ؛ هذا وسيتم
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