
 الفوري عن الكاتب باإلفراجطالبت :  العالميةاإلنسانمنظمة حقوق 
 إقليموالصحفي یوسف عزیزي والسماح للصحفيين المستقلين بزیارة 

  )األهواز(خوزستان
  

 سراح الكاتب إطالق اإلیرانية العالمية بيانا طالب فيه السلطات اإلنسان نشرت منظمة حقوق 
 إن تسمح اإلیرانية ناشدت هذه المنظمة الحكومة وآذلك, والصحفي یوسف عزیزي بني طرف

) األهواز( خوزستانإقليم إلى بالذهاب اإلنسانللصحفيين المستقلين والمدافعين عن حقوق 
 إقليم ضد العرب في األمنلتحقيق في الحجم الخسائر البشریة والمادیة التي ارتكبتها قوات 

 اعتقل على خلفية تصریحاته التي ویذآر إن السيد یوسف عزیزي قد). األهواز(خوزستان
.  فيه ما یرتكب بحق العرب من جرائمأدان والذي اإلنسان في المؤتمر الصحفي لحقوق ألقاها

 من وزارة االستخبارات أشخاصوجاء االعتقال بعد ساعات من انتهاء هذا المؤتمر ومن قبل 
 50 قد بلغ الـاألحداثذه  المدني وقد ذآرت مصادر موثوقة إن عدد قتلى هالزى یرتدون ا آانو

 قال األوسط في الشرق اإلنسان للسيد جواستورك المسئول على ملف حقوق قتيل وفي تصریح
 استعدادهم للتفاوض والرد من یتهمهم بانتهاك حقوق أعلنوا قد اإلیرانيينإن المسئولين : فيه

 قاتلة أسلحةتخدام  قد لجأت اساإلیرانيةإن القوات : وحسب مصادر داخلية.  في إیراناإلنسان
 خوزستان إقليم  العرب في المتظاهرین واعتقاالت عشوائية ضد متطورةورسائل تعذیب 

  ).األهواز(
 ابریل 15 فروردین المصادف 26یوم الجمعة ) األهواز( العنف في خوزستانأعمالوقد نشبت 

ارة  مستشإلىوعلى اثر تسرب رسالة من مكتب الرئيس خاتمي المنسوبة ,الشهر الماضي
 تغيير إلىالسابق السيد محمد علي ابطحي والذي یدعو فيه الحكومة والرئيس الجمهوریة 

 وآخرونوقد نفى السيد ابطحي والمسئولون , )األهواز( السكانية لعرب خوزستانة الترآيب
 مع المتظاهرین األمنوعلى اشتباك قوات , وبعد یوم من االحتجاجات على  صحة هذه الرسالة 

  ).األهواز( خوزستان إقليم حتى شملت آافة مدن  قد توسعت دائرة العنفاألهوازفي مدینة 
 بعد ما 2005 ابریل 19 فروردین المصادف 29وقد اغلق مكتب قناة الجزیرة في طهران في 

 لم یسمح للصحفيين أالنولحد , )األهواز( الجاریة في خوزستاناألحداثنقلت هذه القناة خبر 
  . هناكإلىبالسفر 

 األنباء وآالة إلى, األهواز السيد علي شمخاني  بعد عودة من اإلیرانيذآر وزیر الدفاع وقد 
 310 بلغوا األمن ابریل إن عدد الذین اعتقلتهم قوات 20 من فروردین المصادف 30ایسنا في 

  . قتلى4 إلى 3شخصا وان الذین قتلوا یتراوحون بين 
 إن عدد القتلى یتجاوز أآدوا اإلنسانة حقوق مع منظماألهواز   ألهاليولكن في اتصال هاتفي 

 االهوازیة التي تتخذ من الوالیات المتحدة مقرا لها قد اإلنسانوان منظمة حقوق ,  قتيال50الى 
 والتي آان بين القتلى طفلين في اإلنسان القتلى للمنظمة العالمية لحقوق أسماءقدمت قائمة من 

 إالتسلم   الاإلیرانية لهذه المنظمة إن السلطات وازاأله أهاليوقدر ذآر . أعمارهم من 12 و8
 قد األول األسبوعوآانت السلطات في .  الواحد من الضحایا الى ذویهماألسبوعجثتين في 

 والذي انخفض إليهم مليون تومان لكل جثه مقابل تسليمها  5 الضحایا مبلغ أهاليفرضت على 
  .انمليون توم 1/5 إلى األخرى األسابيعالمبلغ في 

وحسب ما ذآرته سكان هذه المناطق إن القصد من وراء دفع هذه المبالغ هو تعویض الخسائر 
  . العامةباألماآن التي لحقت واألضرار
 قد اعتقلت في یومي السادس والسابع اإلیرانية هوالء الناس للمنظمة إن السلطات وأضاف

  ).األهواز( خوزستانإقليم شخص من العرب في 1200 من أآثرعشر من ابریل 
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