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 بيان صادر عن حركة التحرير الوطني األحوازي

لسوداءذكرى مجزرة يوم األربعاء ا يف  

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

البررةو شهداء األحواز  السوداء ربعاءاألشهداء مجزرة  ذوييا   

العربي األحوازي عبناش جماهيرا ي  

 يا احرار العالم 

 

 ةفي مدين تالل الفارسيحاإل اهارتكب التي الشنيعة المجزرة نستذكر،  1979/  5/  30في مثل هذا اليوم 
ة سينكرها كل الحكومات الفارتالتي بحق الشعب العربي األحوازي المطالب بحقوقه الشرعية  المحمرة

 ةالنابع و العدالة وت الحقصموية في سبيل اسكات الد تصفياتمستخدمة ابشع انواع القتل والالمتعاقبة 
. حوازي الحيمن الضمير األ  

 وعداهرة بعدما المحمرة الطعلى ارض شهداء سقط أبناء األحواز  لقداألليمة ة هذه المجزرفي أن 
و المنطلق من أرض الكويت  الشعب العربي األحوازيرادرة إثل الوفد األحوازي الذي كان يم الخميني

عند استالمه  حوازيلشعب األلة الحقوق الشرعية ثلمباحالعراق  ف األشرف فيالنج ة متجها الىقالشقي
  الشعب سينال ، لحكما أن يصل الى سدةبمجرد  إنه الوفد األحوازي الخميني وعد. الحكم في ايران 
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يراني في الدستور اإل ةصمنصومصانه و هذه الحقوق  كونتو سكل حقوقه المشروعة  حوازيالعربي األ
.و قوميته العربية ية و حفاظ الشعب على تراثهمدارس عرب فتحاتي و ا الحكم الذيهبما ف  

 لبحثالى قم و طهران حوازي األالوفد  توجه،  1979طهران في عام ميني السلطة في خاستالم ال بمجرد
قابل الوفد  الخمينيقد ف. لهم ميني خأتمام تنفيذ الوعود التي وعدها الفي األليات التي يجب ان تتخذ  

مه الذاتي و كل ينال حكسا يرام و أن الشعب األحوازي بأن كل شئ سيكون على م و طمئنهماألحوازي 
 سرعان ما انتهى الوفد من مقابلة الخميني ، أصدرو لكن . في العراقتفاق عليها حقوقه التي تم الإل

في  زيونحواالثوار األحوازي و اوامره بإغالق المكاتب الشعبية في األحواز و مطاردة الوفد األ مينيخال
رية حأحمد مدني قائد الب دميرالشهيد أحوازي على يد األ 500منهم  ما يقارب حتى قتل حمرة لممدينة ا

ربعاء السوداء يوم حزن شديدا فكانت األ .يرانياإل قائد الحرس الثوري انيخاأليراني و األدميرال علي شم
ل كه و ينقض وعوده و يأمر بتصفية و يمارسيدعى األسالم  نحوازي من رجل دياأل العربي على الشعب

ه على ارضه ؤو منذ ذلك الحين و شعبنا تزهق دما. بحقوق الشعب العربي األحوازي من يسعى مطالبا 
  .رافضا كل هذا المحتل و وعوده الزائفة 

 

الحر و األبي حوازياأل العربي ايها الشعب  

 ضرأ، حتالل الفارسي الغاصب ألرضنا و مرارة اإلليمة األالمجزرة  في كل عام علينا ان نستذكرهذه
التي  هو التصدى لكل المشاريعاإلحتالل بكل طوائف الشعب هذا  عا ان نواجهو علينا جمي. حواز الحبيبةاأل

يستطيع أن يتقبلها بعد ال  عبنا الذيعلى شكيل نو استمرار الظلم و الت التكريسهيسعى لها هذا المحتل 
  .اليوم

في الداخل و في المهجر ان يستمروا في تدعوا األحوازيون جميعا  إذ حوازين حركة التحرير الوطني األإ
األحوازي و نقلها للمحافل الدولية  الشعب العربي يعيشهاو المعاناة اليومية التي  األحوازية ةضيظهار القإ

.حتلة ملفضح ممارسات اإلحتالل الفارسي إتجاه شعبنا في األحواز ال  

 

نها لثورة حتى التحريرإو   

 و المجد و الخلود لشهداء األحواز األبرار

 

 أدارة حركة التحرير الوطني األحوازي

  2017/  5/  30: صدر في 

   


