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 نداء الى الرأي العام العربي  والدولي

 
 الى منظمة العفو الدولية

 الى لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان في األمم المتحدة
 الى آافة المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان والتي تهمها القضایا اإلنسانية

 
ت بحق أبناء شعبنا العربي في األحواز      مرة أخرى قامت السلطات اإلیرانية بموجة من اإلعدامات و االعتقاال

، حيث ارتكبت جریمة أخرى مضيفًة الى سجلها اإلجرامي، واقعة مشينه في العرف البشري وذلك )عربستان( 
 : وهم2002 ینایر 28بإعدام أربعة من أبناء شعبنا بتاریخ 

 يوليو عام ، متزوج وله ستة أطفال، عامل في مشروع قصب السكر، اعتقل في37عباس الطويني،  -1
2000. 

 .2000، متزوج وله طفالن، حارس في مشروع قصب السكر، اعتقل في ابريل عام 32هاني عبادي،  -2
منطقة ويس، / ، متزوج وله أربعة أطفال، عامل في محطة رامين للكهرباء34الزرقاني، ) مكي(حسن  -3

 .2001اعتقل في فبراير عام 
محطة رامين للكهرباء في منطقة ويس، اعتقل ، متزوج وله طفالن، عامل في 34برناس سجيرات،  -4

  .2001في فبراير 
(      وقد تم اعدام هؤالء بذریعة التمرد العسكري والقيام بعمليات مسلحة ضد السلطات في منطقة تستر 

ولكن واقع األمر هو ليس آما تدعى السلطة بل ان هؤالء الشباب آان ذنبهم الوحيد هو المطالبة ) شوشتر
راضيهم التي اغتصبت بالقوة لبناء مشاریع قصب السكر والتي تغطي اآثر من مائتي ألف هكتار من باسترجاع أ

، األهواز، المحمرة وعبادان، والتي یملكها المواطنون )شوشتر( األراضي الزراعية الخصبة في مناطق تستر 
 .العرب وهى المصدر الوحيد لرزقهم و مأواهم

 :ة وراء إقامة هذه المشاریع هي     ان األهداف الرئيسية الكامن
 وضمها الى ممتلكات الدولة نسحب جميع هذه األراضي الزراعية من أیادي مالكيها العرب األصليي: اوًال

 . لتجرید المواطن العربي من أرضة
تغيير معالم و دیموغرافية المنطقة وبناء مستوطنات فارسية داخل مناطق العرب بهدف تفریس المنطقة : ثانيًا 

وقد جلبت السلطات الفارسية في السنوات األخيرة أعدادًا آبيرة من أبناء الفرس من مدن . وطمس هویتها العربية
 .شيراز، اصفهان، مشهد ویزد لتوطينها في هذه المناطق

، آافة المنظمات الحقوقية واإلنسانية العالمية، )عربستان(  األحواز –     لذا یطالب مرآز الثقافي العربي 
 ةضغط  على السلطات اإلیرانية ومطالبتها بالكف عن ممارسة هذه السياسة القمعية والتوسعية  والالإنسانيبال

بحق شعبنا األحوازي ، الذي قدم التضحيات الجسام من اجل نيل حقوقه القومية المشروعة و االنتعاق والتخلف 
ك وال تعير اي اهتمام لحقوق اإلنسان في إیران من هيمنة السلطة الجائرة التي تصادر حق اإلنسان بالحياة والتمل

 .عامة واألحواز خاصة
     ولهذا نرفع صوتنا عاليًا مطالبين آافة الخيرین والشرفاء في منظمة العفو الدولية ولجنة الدفاع عن حقوق 

شوفينية من اإلنسان وآل األحرار في العالم بمساندة شعبنا والوقوف الى جانب قضيته العادلة ومنع السلطة ال
 ).عربستان(ممارسة وارتكاب هذه األعمال اإلجرامية ضد أبناء شعبنا العربي في  األحواز

 .دمتم سندًا وعونًا للمظلومين والمضطهدین في العالم
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