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 سورية تفرج عن جميع المعتقلين األهوازيين

 الشرطة تستخدم : القضاء اإليراني

 "أبو غريب"أساليب سجن
 

في خطوة غير معهودة انتقـد القضــاء             : الوكاالت¯ دمشق  ¯ طهران  
االيراني ممارسات الشرطة مقارنا ما يتعرض له بعـض المساجيــن              
بالممارسات التي ارتكبها عدد من الجنود االميركيين في سـجن ابــو                

 .غريب
ية اهللا محمود هاشمي شهرودي الذي تناقلت              ˆواعلن رئيس القضاء ا      

ســبق وان   »الصحف تصريحاته امس ان رجال الشرطة االيرانيين قد             
وضعوا اكياسا على رؤوس المعتقلين وهـو مـا يــذكر بممارســات                 

هــل رأيتــم   »وتساءل  « األميركيين في حق االرهابيين في ابو غريب          
 .«?كيف يدفعون بالناس داخل السيارات

وتبدو اتهامات القضاء مثيرة الى حد كبير ال سيما ان ايران اتخـذت                   
من فضيحة الممارسات المشينة في ابو غريــب رمــزا الزدواجيـة             

 .الخطاب االميركي حول حقوق االنسان
ال يمكن التالعــب باالعتقـال او شـرف وسـمعة               » وقال شهرودي    

كما دان ممارسات الشرطة المتمثلة في استدعاء واعتقـال                 .. «الناس
 .الناس من دون مذكرة من القضاء

ان هذا النوع من الممارسات مناقــض         »وصرح خالل اجتماع للقضاة        
 .«للدستور ومبادئ االسالم وحتى المبادئ القانونية الدولية

هــذا  . ال تعطوا ضباط الشرطة صكا على بياض لفتح ملفــات             »وقال  
ضي          . مخالف للقانون  ان كـل    . ان عملية االستجواب من مهـام القا
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 .«اعتراف ال يصرح به المتهم امام القاضي ليس له اي قيمة
وقد كثف القضاء االيراني خالل االشهر الكثيرة الماضية فــي تقديـم                     
مؤشرات حسن النوايا الحترام حقوق االنسـان فـي حيــن تتهمــه                   

 .المنظمات الدولية بانتظام بانتهاكها
خر تتوالى تأكيدات قوى المعارضة العربية في األهــزاز            ˆعلى صعيد ا   

عن وقوع انتهاكات صارمة لحقوق االنسان في حق ا القلية العربيـة                      
على يد قوات االمن االيرانية المدعومة من الجيش وعناصر الحرس                   

 .الثوري
الى ذلك اكدت مصادر مطلعة في سورية ان السلطات األمنية السورية                  
اطلقت سراح جميع النشطاء األهوازيين الذين اعتقلتهــم قبــل ايــام                   
وذكرت مصادر حقوقية انها علمت باإلفراج عن طاهر علي مزرعــة                

ل ياسـين    ˆالمعروف بأبي نضال األهوازي وشاكر خانجي وعيسـى ا               
 .وجمال عبيد وموسى السواري

وكانت المنظمة العربية لحقوق االنسان فـي ســورية قــد ناشـدت                   
السلطات السورية في بيانين منفصلين بــاطالق سـراحهم بعــد ان                    
اوضحت ان طاهر علي مزرعة يمارس نشاطه فـي ســورية وفقــا              
لمعاهدات دولية وعهود من السلطات السوريــة للمنظمــة الشعبيـة                 

اما باقي المعتقلين فهم مواطنون عــرب           , الديمقراطية لتحرير األهواز     
من األهواز مقيمين في سورية بهدف الدراسة وال ينتمون الي تنظيم                   

 .سياسي
وحذرت منظمات عدة حقوقية ودولية السلطات السورية مــن مغبـة               
تسليم النشطاء المعتقلين الى ايران حيث يمكن ان يواجهــوا احكامــا                 

 .باالعدام او يخضعوا لتعذيب شديد في السجون اإليرانية
يذكر ان سورية رغـم عالقاتهـا مـع إيــران تعتــبر األهـواز او                      

حسب التسمية اإليرانية ارضا عراقيــة تحتلهــا ايــران           « خوزستان»
 .وتطلق عليه اسم عربستان
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