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تحت شعار ا نهاء تدخالت النظام االيراني ضمان االستقرار 
  والديموقراطية في العراق

تبني احزاب سياسية وشيوخ عشائر ومثقفين واآاديميين ورؤساء صحف في العراق مؤتمرا 
للمعارضة االيرانية وضرورة دعمها في العراق واالبقاء بتواجدها للتخلص من النظام 

 العنصري الفارسي
   

 م في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا مؤتمرا للمعارضة االيرانية 2005) يونيو (  حزيران 22 عقد في
في العراق تحت رعاية احزاب سياسية ،  ومنظمات انسانية ، وشيوخ عشائر تمثل بالتحالف الوطني لقبائل 

ي رئيس المنظمات الخيرية وعشائر العراق بحضور امينه العام السيد آامل التميمي ، و السيد عماد الرماح
العراقية ، والسيد محمد الموسوي رئيس الجبهة الوطنية العراقية ، والسيد صالح ابو خمرة رئيس حزب 
السالم العراقي ، والسيدة وصال التميمي رئيس المنظمة العراقية للمرأة والطفولة ، والسيد آريم الداوود امين 

شيخ آنعان حواس الصديد شيخ عشائر شمر في الفرات األوسط ؛ عام الحزب الوطني العراقي اضافة الى ال
وبحضور شخصيات انابت عن امناء األحزاب العراقية ، وآذلك جمع غفير من األآاديميين العراقيين والصحافة 

  .العراقية والقنوات الفضائية 
وتصدير االرهاب من قبل استعرض السادة االمنوه عنهم مخاطر التدخل االيراني في شؤون العراق الداخلية ، 

النظام االيراني الحاآم في طهران الى العراق آما استعرض السيد ممثل نقابة الصحفيين العراقية على ضرورة 
  .دعم المعارضة االيرانية بكافة شرائحها عبر وسائل االعالم العراقي المقروءة والمسموعة والمرئية 

صحفيين العراقيين اآد على ضرورة استقاللية الصحف وفي معرض حديث السيد خالد السامرائي ممثل ال
العراقية ، واستعرض السيد السامرائي أمام السادة المؤتمرين اربعة صحف عراقية شوهت صورة المعارضة 
االيرانية في الخارج ، واثبت امام الحضور اعداد هذه الصحف التي نشرت في يوم واحد خبرا بارز مكتوب 

  .ها ، وأآد على أن هذه الصحف يجب محاسبتها آونها ممولة من ايران بنفس الصيغة والصور نفس
من جهة ثانية اطلع السادة في المؤتمر على صحف ايرانية صدرت قبل ايام عرضت خارطة جديدة على صدر 

  .صفحاتها األولى تظهر خريطة جديدة اليران تشمل محافظة البصرة 
 التكتم الحاصل على احتالل ايران لجزيرة ام الرصاص العراقية آما استعرض امناء األحزاب السياسية العراقية

  .، وادانوا بشدة عدم اهتمام الحكومة الحالية بهذا األمر 
وفي هذا السياق آان السيد حازم الشعالن وزير الدفاع العراقي السابق قد أآد على أن ايران احتلت جزيرة ام 

  .الرصاص العراقية المقابلة لمدينة المحمرة 
ما الشيخ آنعان حواس الصديد ؛ فقد ذآر في معرض آلمته على أن العراق عربي وأن آرم العراقيين لن ا

يسمح بأي شكل المساس بالمعارضة االيرانية الموجودة في العراق ، وعبر في معرض آلمته أن الوطن غالي 
  .ويجب أن تكون هناك ديموقراطية في ايران تحترم حرية شعوبها 

  .ل التميمي فتحدثت عن معانات المرأة في ايران والممارسات القمعية ضد األمومة والطفولة اما السيد وصا
واستعرض رئيس حزب السالم واطلع الحضور على صحيفة ايرانية آتبت في صدر صفحتها األولى وفي مقالها 

  .االفتتاحي على أن ايران تتعامل مع البصرة على اساس انها محافظة ايرانية 
اما السيد الموسوي فقد اآد على استعداد العراق دوما وبدعم األحزاب العراقية على استمرار عقد اي مؤتمر 

  .للمعارضة االيرانية من اآلن فصاعدا ، وأآد أننا لن نسمح أن تكون ايران وصية على العراق وشعبه العربي 
ريط فيديو عن االنتفاضة الباسلة في وفي المؤتمر تم توزيع صور شهداء انتفاضة األحواز ، وتم عرض لش

  .األحواز العربية 
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آما اطلع السادة المؤتمرون على ممارسات النظام العنصري في اساليب اعدام المواطنيين من مختلف القوميات 
  .والديانات ، واساليب قمعهم وآبت حرياتهم 

عد السادة زوار شبكة األحواز وتود مفوضية الثقافة واالعالم في حرآة التحرير الوطني األحوازي ان ت
لألنترنيت أنها ستعرض مقتطفات متلفزة من المؤتمر وآذلك ستعرض البكة الصحف االيرانية التي نشرت 

  !!!خارطة جديدة اليران تظهر البصرة آجزء من ايران 
ومن جهة أخرى صرح مصدر مخول في حرآة التحرير الوطني األحوازي عن ادانة الحرآة 

دخل ايران السافر بالشؤون الداخلية للعراق ، واستخدام النظام العنصري واستهجانها لت
الفارسي وسائل تصدير االرهاب للعراق الشقيق آما ندد المتحدث الرسمي للحرآة باحتالل 
جزيرة ام الرصاص العراقية من قبل حرس الثورة  و آما جاءت حسب تصريحات السيد حازم 

ابق في حكومة الدآتور أياد عالوي رسميا عبر قناة الشرقية الشعالن وزير الدفاع العراقي الس
 .الفضائية 

تؤآد قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي على الدوام ان ال تعاون مع المعارضة االيرانية ما آ
 األحواز العربي وبعروبة الهوية مصير لشعبضة االيرانية بحق تقرير الراما لم تعترف المع

  .االساسية وال تنازل عن حقوق شعبنا  يخية لألحوازالتارألحوازنا العربي وبالحقوق 
  .هذا وستطلع مفوضية الثقافة واالعالم آافة هذه المالبسات الخطيرة في تقرير ال حق

ومن جهة اخرى تؤآد مفوضية الثقافة واالعالم أن لقاءات صحفية ستجري مع بعض قياديي 
  .لصحف العراقية حرآة التحرير الوطني األحوازي عبر ا

                                                                                     نصار أحمد الشيخ خزعل
                                                                                رئيس مفوضية الثقافة واالعالم

    
  
 
 


