
 
 

 

اعتقال الناشاط و المثقف االهوازي السيد علي الجلداوي

 في اطار حملة االعتقاالت التي تشنها السلطات االيرانية على جماهير شعبنا العربي
 االهوازي ، ورموزه الوطنية من نشطاء سياسيين ، ومثقفين وطنيين احرار، اعتقلت
 هذه السلطات العشرات من المواطنين االحوازيين من كافة المدن االهوازية ، وقد

 بدات هذه الحملة من االعتقاالت منذ فبراير الماضي اثر المظاهرات من اجل الحرية
 والديمقراطية التي جرت في مدينة االهواز، والتزال هذه الحملة مستمرة حتى يومنا

من حزب الوفاق وهو كاظم مجدم هذا ، وقد علمنا انه باالضافة الى اعتقال السيد  
وهو مثقفمحمد نواصري حزب عربي يمارس نشاطه ضمن اطار الدستور ، والسيد 

وهو جمعية عربية تمارس) التجمع االهوازي ( وناشط سياسي يعمل ضمن اطار  
 نشاطها ضمن الدستور االيراني ايضا ، تم اعتقال المثقف والناشاط االهوازي االستاذ

وهو تجمع عربي علني) التجمع االهوازي ( ، وهو ايضا من اعضاءعلي الجلداوي   
 . مرخص له يعمل في نطاق القانون والدستور االيراني

 كما ان السلطات االيرانية استدعت كرارا ومرار الناشطين السياسين والمثقفين العرب
 االهوازيين من صحفيين وكتاب في مختلف مدن االهوازية ، وحتى اولئك المقيمين
 منهم في طهران للتحقيق معهم ، وممارسة شتى انواع االرعاب والتهديد ضدهم ،

وذلك بغية منعهم من الكتابة او االعالن عما يجري بحق النشطاء العرب االحوازيين
. 

  وزمالئه االخرين من المعتقلينعلي الجلداويان من بين التهم الباطلة الموجهة للسيد 
 العرب االحوازيين تنطوي على خطر كبير ، يهدد حياتهم وربما يصل االمر بهم الى
 االعدام ، وهذه التهم الباطلة الموجهة للمعتقلين هي االرتباط بالممثليات االجنبية في
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. طهران ، والتجسس لصالح جهات اجنبية ، والتأمر على قلب نظام الحكم

 ان مثل هذه التهم سبق وان وجهتها الحكومة االيرانية ، الى نشطاء سياسين ومثقفين
 ايرانيين مثل السيد عزت اهللا سحابي وعباس عبدي ، والى عدد كبير من الكتاب

 . والصحفيين والمثقفين االيرانيين

 ومن مفارقات االمور ان الحكومة االيرانية التي اعتقلت بعض المتطرفين من
 القوميين الفرس من الجبهة الوطنية من امثال رامين ناصح وغيره اطلقت سراحهم

بعد اسبوع من اعتقالهم وسمحت لهم بالنشاط ،في حين ابقت النشطاء والمثقفين العرب
 االهوازيين في غياهب السجون يعانون شتى انواع صنوف التعذيب النفسي والجسدي
و لقد وصل االمر بالقائمين على السلطة في ايران من قوميين شوفينيين ورجال دين ،
 . متشددين عدم تحمل اي نشاط عربي حتى ضمن اطار القانون والدستور االيراني

 اننا اذ ندين هذه الممارسات التعسفية التي تمارسها الجهات االمنية في الجمهورية
 بحق ابناء شعبنا ومناضليه نطالب كافة القوى الوطنية والديمقراطية من بناء القوميات
 االيرانية وكذلك االحزاب االيرانية والمؤسسات الثقافية بشجبها وادانتها ، كما نطالب
 الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق االنسان التدخل الفوري لدى السلطات

 . االيرانية من اجل اطالق سراح كافة المعتقلين العرب االهوازيين

مركز دراسات االهواز
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