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٭٭٭ 

   2005 / 4 / 27: التاريخ 

  أعالم  1 –  2005427: الرقم    

  

الجهود السياسية المبذولة من اجل دعم االنتفاضة التقرير األعالمي حول 

  2005 / 4 / 15وازية في ـاألح
  

وطني األحوازي بتكليف األخ سيد طاهر آل سيد نعمة نائب                          ر ال ة التحري بموجب قرار من االمانة العامة لحرآ

ة     للحرآة ومن اجل دعم انتفاضة ش  العام االمين ى ضوء   عبنا العربي في األحواز المحتل ل صوت شعبنا    وعل  نق

ا يتع   رى وم دول الكب ر وال الم الح ى الع سان   ال تالع االن اث واق ر واجتث ادة وتطهي وازي الب عبنا األح ه ش رض ل

دة   الوالي   الى زيارةبقام األخ سيد طاهر آل سيد نعمة        وعلى ضوء تلك التوجهات     ،  األحوازي من وطنه     ات المتح

ما بنسبته المحتلة  من اجل شرح االبعاد الخطيرة للوثيقة االيرانية القاضية بتهجير العرب من األحواز             االمريكية  

  .من سكانها خالل عشر سنوات القادمة  % 75

ق    سبت المواف وم ال ي ي نطن ع   2005 / 4 / 23وف ى واش اهر ال يد ط افر األخ س ا   س مة الوالي دة تاص  المتح

 انقاذ شعب األحواز من    بهدفاالمريكية حامال معه معانات شعبه ومتطلعا من اجل االستنجاد واالسعاف الدولي     

ران                        ذي تمارسه حكومة طه تالع ال اث واالق ر واالجتث ز العنصري والتهجي االضطهاد والتعسف والقمع والتميي

ة    واز المحتل ي األح ة ف لطاتها الغازي ة     و، وس يد نعم اهر آل س يد ط رى األخ س نطن اج ي واش ده ف اء تواج اثن
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٭٭٭ 

ع  ة م صاالت مكثف ض ات رب بع سفراء الع م ال ل له ضا ونق ر افت ة وخب ار االنتفاض ة حاخب ة االيراني  الوثيق

ة  وشرح ما يجري في األحواز،  الخطيرة على الوجود العربي في األحواز  ااالستعمارية وابعاده   من احداث قمعي

  . دموية تمارسها ايران بحق األحوازيين

ا يجري في األحواز              2005 / 4 / 25وفي يوم    ار واحداث م ى البيت االبيض اخب ل ال دم و، نق ا   شرحا   ق عن م

   .ألحواز المحتلةفي ااألعزل يجرى على شعبنا العربي 

  
وقامت مفوضية خارجية حرآة التحرير الوطني األحوازي بتغطية سياسية برفع رسائل عديدة عن ما يجرى في 

 2005 / 4 / 15األحواز منذ اندالع االنتفاضة األحوازية في 
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تدهور في األحواز المحتلة وآشف سياسات المواستصراخ االدارة االمريكية بهدف لفت انظارها للوضع 

االمريكية والبيت االبيض المتحدة التعسف الفارسي تجاه العرب هناك ، وآانت الرسائل تتضمن دعوة الواليات 

    .األضطهاد والتهجير والتطهير االبادة وطلب النجدة الدولية وتوفير الحماية لشعب اعزل يتعرض الى 
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ر العرب في األح        الوثيقة االيرانية الصادرة من مكتب خ      • ى تهجي واز ـاتمي رئيس جمهورية ايران والتي تدعو ال

 .من سكانها خالل عشر سنوات المقبلة ضمن جدول زمني محدد % 75المحتلة بنسبة 
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ة    ضرورة مواصلة مطالب وازي ب ي األح شعب العرب وازي ال وطني األح ر ال ة التحري ادة حرآ دعو قي ا ت ومن هن

، آما  استغاثتهتى يلتفت العالم الحر الى وح والقومية بأعتبارها حقوق شرعية    ةالنظام االيراني بالحقوق الوطني   

د    ا وتعتم سيق مواقفه صائل بضرورة تن ع الف ة جمي ادة الحرآ ة تناشد قي ادات آلي ين القي من اجل المشاورات ب

   :مواضيع ذات االهتمام الوطنيمناقشة 

 موسعة تضم جميع التنظيمات قيادة وطنية احوازية مشترآة دورية  •

 توقيع ميثاق شرف وطني بين جميع الفصائل األحوازية  •

  مهمة االتصاالت الخارجية األحوازية مع العالم هذه القيادة األحوازية المشترآة تتولى  •

  

وطني             وبعد ذلك ستنطلق هذه القيادة الوطنية بمشروع       ر ال ة التحري  سياسي اقتصادي الذي تقدمت به قيادة حرآ

ا    80األحوازي في بيانها في ذآرى        ذي اطلقت      لألحتالل االيراني    عام ه شعار       لألحواز وال ل   (  علي األرض مقاب

سيكون التحرك السياسي األحوازي تحرك يحمل مضمونا فعاال وعمليا ومغريا في نفس الوقت                ، وهكذا   ) النفط  

  .وذا مغزى 

ذ    -ائل األحوازية بدون استثناء    اخواننا في جميع الفص    ندعواالساس  وعلى هذا    افي     باألخ للمشاورات  الوقت الك

( مشروع   هذا ال في تنفيذ   الفصائل  قيادات  مع باقي   الى دراسة هذا االمر واجراء المشاورات العملية        مع قياداتها   

ا ، فقد آانت قيادة الحرآة     ) تأسيس قيادة وطنية احوازية مشترآة دورية        وم تناضل     منذ انطالقته ذا الي ى ه  وحت

ا            ة ، وج دعوة الوطني ذه ال ة    2005 / 4 / 15ءت انتفاضة    من اجل ه ا        المبارآ ا    والتي اآدت عملي صحة منهجن

ة مشترآة                     ادة احوازي ا في قي ين عنه ر       بضرورة وجود وحدة تنسيقية تلتأم التنظيمات بممثل ذا االم ، واصبح ه

ر وضوحا      عندما اصبحت    لقيادتنا، وتعزز الموقف    اآثر الحاحا في هذا الوقت الراهن        ة اآث د االنتفاضة     الرؤي بع

الجراء المشاورات وتشكيل لجنة تحضيرية تتولى مهمة تريتب مؤتمر وطني موسع مع               ومن هنا تأتي االهمية     

  .جل انجاز هذه المهمة اخذ بعين االعتبار الوقت الكافي من ا

  تقدير لجميع فصائل الثورة األحوازية داخل وخارج األحوازتحية 

  تقدير الى جميع ابناء األحواز في الداخل ابطال االنتفاضة المبارآةتحية 

   وعاشت االنتفاضة األحوازية..واهللا أآبر 

  وعاشت األحـواز حرة عربية

  حرآة التحرير الوطني األحوازي
  مفوضية الثقافة واالعالم

27 / 4 / 2005  


