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 كم ورسوله واملؤمنون عملقل اعملوا فسريى اهللا 
 )صدق اهللا العظيم                                                             ( 

 
يم   التعث و ة اجلديدة يف تصعيد مهجييا مجاهري أمتنا وشعبنا البطل تأيت انطالقة التحدي األوىل من السن

  و حرس مخيين و البسيج وات األمن ق منها وعالمي من قبل قوات االحتالل الغاشم على خمتلف األوجهألإ
من " توابعها بأمرا شعبنا البطل الصامد واأليب لقد قامت قوات االحتالل يف مدينة األحواز و ابناءلقمع انتفاضة 

وت العرب العزل حبجة مجع مبدامهة بي) م 2003( جلديدة  يف بداية السنة ا العنصرين جالوزة  احملاكم 
سية اخلارجي اىل جانب مصادرة الكتب السيا شعبنا من االتصال مع العامل حلرمان   األطباق الفضائية 

الكاملة و الدائمة على الشعب ة طرسيلل الوعي الثقايف و السيا سي للقضاء على مسرية ,والتارخيية من البيوت 
  و  و منها  منظمة عفو الدولية اجلهات املعنية لذا من واجبنا الوطين ابالغ مجيع .ة و االرض و الثورة العربي

عتقاهلم يف ذي مت ا حقوق االنسان للدفاء على عن املعتقلني العرب األحوازين يف السجون األيرانية والةجلن
                   .مساء كما يليال و اليكم او لذلك نود نعطي قائمة من امساء بعض املعتقلني اجلدد  املاضنياألسبوعني 

قامت قوات األمن األيرانية يف مدينةاألحواز العربية مبدامهة البيوتالعربية يف ) 31/12/2002(يف تاريخ-1
 . متري 24يف شارع )ميخائيل طارق ( اعتقال احد ابناء الطائفة املسيحية العربية الشابمت حي العامري و

يف شارع خشايار من حي )و امري طريف منصورلفتةامحد طريف (القي القبض على )1/1/2003(اريخيف ت-2
حمسن دحام عفراوي و موسى هامشي فياض و حممد مطوري (كمبيلو كما يف نفس اليوم القي القبض على 

                                              .احيا مدينة األحواز ظاهرات يف قرية املأل شية احدى ا ثىن امل) سلطاين زادة
عبدالصمد عبداحلميد باوي اسم األب علي متزوج ولدية مخسة (مت اعتقال )2/1/2003( يف تاريخ-3

كن مدينة األحواز حي يس عدادية  اسة اميزان الدر) 8(ميألدي رقم اجلنسية  1958اطفال من مواليد 
يسكن موسى اعزب و ميزان الدراسة بكلورية و طارق اسحاق كعيب  يف األعمال احلرة كانتيكس ويعمل

 .موظف يف شركة الغاز يف مدينة احلميدية ) 20(رقم اجلنسية ) 1974(مدينة األحواز حي ابوذر من مواليد 
عبيداوي امن و سامل ى حممد حسني شريفي و حكيم سواري غالقي القبض عل) 3/1/2003(يف تاريخ -4

يف يبلغ من العمر سبع سنوات على اثر صدمة بسيارة عناصر األمن لطفل امحد طرمطلب كما استشهد ا
         .األيرانية يف قرية سيد كرمي احد احيا مدينة األحواز 

         .ابناء شعبناء العريب يف األحواز وهبذه الطريقة قد اثبت النظام األيراين احملتل مدى حقدهي على 



ر حليف اجملاهدين الصابرين         اللة اكرب والنص
                  كتائب شهداء احملمرة 7/1/2003       لعدو احملتلل ار و اخلزي و الع


