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٭٭٭ 

   2005 / 4 / 16: التاريخ 

   مرآزي– 1 –  2005416: الرقم    

  

  االمانة العامة لجامعة الدول العربية الموقرةالى 

  المنظمة العربية لحقوق االنسانالى 

  ية المعنية بحقوق االنسانالمنظمات العربية والدولالى 

  العالمدول 

  العرب واالجانباالعالميين 

  العالماحرار 

وطني األحوازي تناشد        قيادة  ان   ر ال ه واحراره               حرآة التحری ه ووسائل اعالم ه ومنظمات دولي بدول  المجتمع ال

ة                باالنتباه الى ما ی    ة قمعي داءات ایراني ة من اعت سفية   جري في األحواز المحتل ة   تع وا  ارهابي وم ق شيا  تق ت الملي

وات الطواري ا         سمى بق ا ت وزراة   االیرانية وقوات االمن االیراني ووحدات من الجيش االیراني وقوات م ة ل لتابع

اهرة      مليشيات من المستسندهانية  االیراالداخلية   ة   توطنيين الفرس ، بهدف قمع مظ ة احوازی ام   عربي سلمية ق

ى         آانت ح   2005 / 4 / 15یوم  فجر صباح   بها ابناء األحواز منذ      داء ال رآة التحریر الوطني األحوازي وجهت ن

ي األحواز               ة ف ة العامل ة واستجابت     الشعب العربي األحوازي بالتنسيق مع المنظمات والحرآات األحوازی  المحتل

ب          شوارع یطال ى ال رب ال واز الع اء األح ن ابن رج االالف م سلمية وخ ة ال ق والمطالب داء الح ا لن ه جماهيرن ل

ة  وقهم الوطني ع البحق اء  ورف واز وانه رار األح ع اح ن قم سية م ي البولي ن االیران زة االم اء دور اجه م وانه ظل

وخرج ابناء األحواز ليعبروا عن رفضهم لألحتالل       لعنصري ،   السياسات الفارسية االیرانية القائمة على الفصل ا      

 ، ليسجل ابناء األحواز      2005  /4 / 20 على   19 عاما على احتالل األحواز یوم       80 ىالتي تجيىء ذآر  االیراني  

ى سياسات              امام العالم بأعالمه ودوله واحراره ان        ي ویعترض عل شعب األحواز العربي یرفض االحتالل االیران

ل ومصادرة ا        التمييز العنصري والت   ر والقمع والتنكي ا     هجي ر       راضي العرب وایق ف سياسات االستيطان والتهجي

ى العمق           القسري وبناء المستوطنات الفارسية وتجفيف مياه انهار األحواز          من اجل حمل العرب على الهجرة ال

ي                 ا وهي الزراعة المرتبطة بجذور االرض الت ون عليه ل  االیراني وقتل اهم مصادر لقمة عيشهم التي یتكل  تمث

غ ارض األحواز من شعبها و               تاریخهم وتاریخ ابائهم واجدادهم      ستهدف تفری ا العرب    ، سياسات فارسية ت اهله

  .االبریاء 

  

  ایها المجتمع العربي والدولي واالعالمي فيا 
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٭٭٭ 

اسات القهر واالستبداد    ة وشعبنا المقاوم لسي   ضان تسعفوا جماهيرنا المنتف   ونستصرخكم وندعوآم    نناشدآم  اننا  

زل      النظامية اال االحتالل  والتدخل من اجل ایقاف المجازر التي ترتكبها قوات          واطنيين العرب بمع ة بحق الم یراني

از من     دولي او اقليمي او اعالمي حيث اغلقت سلطات االحتالل االیراني في األ    عن اي تدخل     ة بأیع حواز المحتل

ر         ي  دوائ ة     حكومة طهران والعنصریين القابعين ف أغالق   االستخبارات االیراني ع رحالت ا   ب ران  لالحدود ومن طي

ى األحواز          ى     والمالحة البحریة من وال يج العرب     وخاصة من وال راق ، ومنعت وسائل االعالم          دول الخل  ي والع

ا                  واالجنبي م  العربي ات التي ترتكبه ن الدخول الى منطقة األحواز لمنعهم من التغطية االعالمية وحجب االنتهاآ

اهرین الت          ي بحق المتظ ضر  سلطات العدو االیران ة وحشية      ي ت ساني وبطریق دون وازع ان ة   بهم ب وبأسلحة ناری

  .دبابات وطيران هليكوبتر واقتناصه الناشطين العرب من الجو 

  االسالم التي تتشدق بها حكومة رجال الدین في طهران ؟این 

  النجدة ایها االشقاء العرب.. النجدة .. النجدة 

  ایها العالم الحر.. ا انقذون.. انقذونا .. انقذونا 

  

ن                تحية   خاصة الى قناة الجزیرة البطلة على تغطيتها االعالمية لمظاهرات الشعب العربي األحوازي وانه جميل ل

واز المح   ي األح رب ف م الع ساه اهله وازي     ین وطني األح ر ال ة التحری ن حرآ اء م ل وف رة آ اة الجزی ة ، ولقن تل

ي األحواز        ني األحوازي وحرآة الشهيد فهد عبداهللا البطلة وجميع التنظ        والمجلس الوط  ة ف يمات المناضلة العامل

شعبنا ، وتحي                      صار ل ذل االنت ا بب ل من موقعه ذل آ ة من  المحتلة ولكل التنظيمات األحوازیة في الخارج ، التي تب

اء األ                       ار مظاهرة شعبنا التي سمها ابن ة اخب حواز  الحرآة الى جميع وسائل االعالم العربي واالجنبي على تغطي

  ) .واز انتفاضة األح( في الداخل 

  ..أآبر واهللا 

  أآبر واهللا 

  ..أآبر واهللا 

  حرآة التحریر الوطني األحوازيقيادة 
16 / 4 / 2005   

  

  
  


