
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  في األحواز الجاریة بيان حول الصدامات الدامية
 

 .متنا العربية واالسالمية أالى جماهير 
 .الى العالم الحر والمتحضر

 .الى آل من ینادي بالحریة وتحریر االنسان من الظلم واالضطهاد 
 

عروبة والعرب عامة    لقد  آشفت السلطات الفارسية مرة اخرى عن واقع حقدها الدفين ضد ال            
وازي خاصة   ي األح عبنا العرب د ش ا ،وض الل سياس ن خ ك م تهاتها العنصریة   وذل  وممارس

على الشعب العراقي عبر تعاونها     االیام  هذه    حيث لم یكفها تأمرها    ،الالانسانية التي تقوم بها     
هيون   ان الص ا والكي ع امریك وة     ،م راق الق ق الع ى تمزی دف ال ذي یه أمر ال ذا الت ة اله عربي

ى  الدولة الفارسية  الكيان الصهيوني وتوسع من  الحد  القادرة على   الوحيدة ة ال فرض    الرامي
ة  مهتهيمن ى المنطق طهاد       ،ا عل ع واالض وات القم ت ق د قام ين فق أمر المش ذا الت أزاء ه  فب

ى الم      22 المصادف   الفارسي ومنذ یوم االحد    وت التي      آانون الجاري بالهجوم عل حالت والبي
ا        ،لفضائية العربية   القنوات  ل جهزة القطة یوجد فيهاا   وتعاملت مع العرب بكل قسوة وشده مم

وات     ،بالردعلى هذه االستفزازات المهينة      ثاره حفيظت المواطنيين الذین قاموا    ا  وقد قامت الق
ا قامت با               د االن العشرات  آم اهير المحتجة وجرحت لح ل الفارسية القمعية بضرب الجم   عتق

 .المئات منها 
 

وات   نباء فأن الصدامات بين الجماهير    خر اال  آل وطبقًا ة من         القمع    و ق ة وان حال اتزال جاری م
 قامت قوات القمع الفارسية بفرض حصار        وقد.   تهيمن على الشارع األحوازي      اتاالضطراب
اطق      شدید   عسكري   اء   وعلى العدید من المن ة       االحي ي مدین رى م      المنتفضة ف ن د األحواز آب
يم ا األقل ص  ومنه ى االخ يش  عل اد  ورف كر اب دایره و لش ة ال ف ،منطق هدت اعن ي ش الت

 .الصدامات 
 

ة اخرى                 دن احوازی دالع   تحسبا  وهذا وقد قامت سلطات القمع بفرض حظر التجوال في م  ً ألن
 . اي انتفاضة جماهيرة  فيها 

 
في رارمتواننا اذ ندین هذه اآل عمال االجرامية فاننا نحذر السلطات الفارسية من مغبت االس                  

اء شعبنا  ونطالبه            سياسة   أ  االقمع واالضطهاد الوحشي الذي تمارسه ضد ابن ذا   تعال ب راف به
 .الشعب العربي وحقوقه القومية المغتصبة 

 
ان   آماا  وق االنس ات حق ة ومنظم اق الحری ع عش ة وجمي اهير العربي د الجم ا نناش بضم    نن

بها السلطات الفارسية المتلبسة صوتها الى جانب شعبنا وادانت االعمال االجرامية التي تقوم         
 . ومطالبتها بكف ید الظلم واالضطهاد عن هذا الشعب العربي المقهور باالسالم
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