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٭٭٭ 

   2005 / 4 / 17: التاريخ 

   مرآزي1 –  2005417: الرقم    

  
  حضرة معالي عمرو موسى الموقر
  األمين العام لجامعة الدول العربية

  
  اسمى تحية أخوية وبعد

  
 تدخل عربي لحماية شعبنا العربي االعزل في األحواز المحتلة من سياسات طلب: الموضوع 
  ر العرب  االيرانية الرامية الى تهجياالحتالل

  
  ..الموقر عمرو موسى معالي سيدي 

  
ذا البيت                نطرقاننا   ي وانت صاحب ه ا العرب اب بيتن يادة عمرو موسى ،        ب ا س اليكم وي ة  مع  بمثاب

تالع واجت     ات اق ى سياس واز يتعرض ال ي األح عبكم ف ى ان ش رو موس ي عم ا اخ ا ي اث االب لن ث
وده ة     لوج عت حكوم د وض رب ، وق كانها الع ن س غ االرض م ستقبليا    وتفري ا م ران مخطط  طه

سبة             ر العرب من اراضيهم االصلية ارض األحواز بن ستهدف تهجي  75لمشروع لخطة عشرية ت
  .خالل العشر سنوات القادمة وهذه الوثيقة تم افتضاحها في عموم ايران % 

  
ه              ستهدف وجوده وهويت سياسات التي ت ذه ال تفض ضد ه وان شعبنا العربي في األحواز المحتلة ان

ا                  ة ، ، وانها حقوق مشروع    وارضه ا مع ة لمصيره ، وان شعبنا ي تفض حماي لي  ان شعب اعزل ين
الكف     2005 / 4 /  15 في   عمرو موسى في األحواز خرج     ران ب لمية تطالب اي  بهدف مظاهرة س

ذه                          م تتعامل مع ه ران ل ستهدف الوجود العربي في األحواز ، اال ان اي سياسات التي ت عن تلك ال
ستو  ا ت اهرة بم رارات بقم  المظ اتمي ق ة خ ل اصدرت حكوم ة ب ل  عجبه الحال اهرة وقت ذه المظ  ه

ال      ر                 القائمين عليها في الشوارع واعتق ين اآث غ عدد المعتقل تقالت وبل ذيبهم في المع  الناشطين وتع
ل و7000من  ر 2000 معتق ائرة 370 جريح ، واآث اطق األحواز الث وم من ي عم هيد ف  ، وان  ش

ة                  يوم امس استدعت المخابرات ا     ة في األحوازي وى الوطني ادات الق ع قي ة في األحواز جمي اليراني
ة    ديدية اللهج ارات ش ا وعب ين توبيخ سؤولين االمني ه الم ادات وووج ذه القي وم له ة للي تهم مهل منح

  .بأن يدينوا انتفاضة شعبنا ووصفها بأنها مدعومة امريكيا  17/4/2005
  

ان          ونقسم باهللا العلي العظيم لكم ولكل ابناء امتن          ة باالمريك العربية انها انتفاضة ليست لها اي عالق
  .ولكن هي انتفاضة لحماية مصيرنا العربي في وطننا األحواز ورفض لسياسات التهجير والقهر 

  
   العاميا معالي االمين

ران      ر اي ة تجب ة او دولي ة عربي ى حماي ع ال عبكم يتطل ل  ان ش ن اج ا م ف وحمله ن التوق ك ع  تل
سياسات  صرية اال شوفينية  العن سفية ال ر      لتع تيطان والتهجي ي واالس ر العرق ها التطهي ي اساس الت
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٭٭٭ 

ة فحسب         سات منظمة تنفذها ايران ليس في ظل         وهي سيا  يوالتمييز العنصر  ة الحالي ذه الحكوم  ه
ام          ذ ع ذه الحك  1925بل هي مخططات موجودة باالساس من ا      ولكن ه ا زمني ة وضعت برنامج وم

سبة   رب بن ر الع ضاها تهجي ون بمقت نوات يك دة عشرة س دل  % 75لم ية ب واحالل االسر الفارس
  .عنهم 

  
ة                     شائر العربي يا معالي االمين العام تلقينا المئات االتصاالت الهاتفية من الناشطين ومن شيوخ الع

انكم ان            نا رسميا بالتدخل لدي سيادتكم شخصيا بالت      تطالباألحوازية   ذي بأمك حديد من اجل العمل ال
أن      ة ب صالحياتكم الممكن ا ل ه وفق ون ب ذواتقوم ذه     تنق اف ه سفوهم وايق واز وتع ي األح م ف  اهلك

  . تكفل حمايتنا ووجودنا السياسات ضمن تعهدات رسمية 
  

قتل بدم بارد المتظاهرين العرب في هذه االنتفاضة قوات االحتالل االيراني من ومن اجل ايقاف 
.  

ع المست          ا بمن تقبال الجرحى العرب ، ومنعت          شواصدرت الحكومة االيرانية اليوم اوامره فيات اس
  .آذلك الصيدليات من بيع اي دواء للعرب اال بأمر وورقة اذن من المخافر االيرانية 

  
الي   سيدي   ة             مع ا العربي ة         عمرو موسى نستصرخكم بحق امتن ا العربي اء شهداء امتن ان وبحق دم

الي         تنجدوا شعبك  تكم الغ ة ان تمنحوا جزء من وق اهللا وبالعروب ستحلفكم ب م العربي في األحواز، ون
  .لهذا الشعب العربي االعزل الذي يواجه المصير وحده 

  
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

   أآبرواهللا .. واهللا أآبر .. واهللا اآبر 
  
  

  اخوآم
  سيد طاهر آل سيد نعمة 

  لتحرير الوطني األحوازينائب االمين العام لحرآة ا
  وعضو المجلس الوطني األحوازي

17 / 4 / 2005   
  
  


