
آلمة المرآز االحوازي لحقوق االنسان الموجهة الى المؤتمرين في البرلمان 
 الدنمرآي في آوبنهاقن

 
 رئيس البرلمان المحترمون ‘ السيدات و السادة 

 
 

في المقدمة اسمحولي ان اتقدم لكم بشكر العطائئ الفرصة ان القي علئ مسامعكم آامة المرآز االحوازي لحقوق 
 .م بمتا يجري من انتهاآات يومية بحق االنسان االحوازي االنسان  للعلي اطلعك

 
 اعتمد بموجب ) أ((مصوصة في المنشور العالمي لالمم المتحدة نحين نتكلم عن حقوق االنسان ال     . سيدي الرئيس   

ة    ة العام رار الجمعي ف 217ق ي  ) 3-د( أل ؤرخ ف انون األول 10الم مبر /  آ د ان  . )1948دیس نج
ك                     ة و االضطهاد هو المحور االساسي و الهدف الرئيسي لتل تحریر االنسان من آل اشكال العبودی
ات       اني و العالق اخي االنس اس للت ه آاس ل ب ه و العم عي لتطبيق ا الس ریة آله ى البش ور و ان عل المش

ة    انية و الدولي ق        االنس دة تطبي م المتح ة لالم ات التابع اء و الموسس دول االعض ور ال زم المنش و ال
باب         ك االس م تل ن اه ة و االضطهاد و م ة للعبودی باب المؤدی ل االس ع آ ى رف ل عل ور و العم المنش
تقبل      اب المس ي انتخ ة  ف ا الطبيع ن حقوقه عوب م ان الش ر و حرم تالل اراضي الغي تعمار و اح االس

ا و                     السياسي  و دمجها بقو     ى محو هویته ة السالح  في دولة واحدة  و نهب ثروتها  و بالتالي العمل عل
ذا المنشور         , السيدات و السادة الحضور    . تاریخها و ماضيها من اجل السيطرة عليها         رار ه د اق ان بع

تقلة و                          ه المس ا و استغاللها السياسي و بنت آيانات ع بحریته د من الشعوب تتمت العالمي اصبحت العدی
تثمارها                          شارآ ة و اس ى الطبيع دة للتغلب عل ا تسعي جاه تقبل و انه ت البشریة في صنع السالم والمس

في حين نرى ان دوال اخرى تتعنت و ترفض تطبيق القرارات الدولية سوى ان   ‘ لخدمة البشریة آلها    
ة و السياسية          دولي   ال( آان المنشور العالمي لحقوق االنسان او تلك التي المتعلقة بالحقوق المدني د ال عه

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
ة  ة العام رار الجمعي ب ق مام بموج ديق واالنض ع والتص رض للتوقي د وع  اعتم

دة    م المتح ف 2200لألم ي  ) 21-د( أل ؤرخ ف انون 16الم مبر/ آ  1966ديس
  49، وفقا ألحكام المادة 1976مارس / آذار23: تاريخ بدء النفاذ

 
زء األول   الج

 1المادة 

وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مرآزها . ميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسهالج -1
 ).السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي

 وتمارس ابشع االسالبيب لتضيع حقوق االنسان و حرمانه من ابسط الحقوق االنسانية و المدنية و 
حدیثة التي اسست على ید رضا خان  الملك االیراني التي  جاء على دفة ومنها ایران ال. السياسية 

الحكم بنار و الحدید و اسس الدولة االیرانية الحدیثة بعد ان احتل اراضي الشعوب المجاورة  االخرى 
 و حرمهم من آل حقوقهم االنسانية و 1925و منهم عرب االحواز بتاریخ العشرین  من نيسان 

ية و مارس ضدهم آل سياسيا ت البطش وآل ما یمكن تصوره لترآيعهم ودمجهم في المدنية و السياس
الهویة االیرانية الفارسية و منذ ذالك الوقت و حتى سقوط النظام الملكي بعد ثورة الشعوب في عام 

 الرامية الى محو هویتهم و مخططات السالآات واجهت الشعوب و منها االحوازیين آل 1979



ة و ما من فرصة الى و عبر الشعوب عن مطالبها في التخلص من االحتالل وتاسيس حقوقهم االنساني
الدولة االذریة في أذربایجان و الدولة الكردیة في مهاباد و تحریر اجزاء واسعة في الشمال من 
االحواز في غضون الحرب العالمية الثانية و آذالك سيطرة الشعوب على اراضيها خالل الثورة التي 

انظام الملكي اال دليال صارخا الرادة الشعوب من اجل التحرر و الخالص من االحتالل و اطاحت ب
 .تقریر مصيرها 
السيدات و السادة الحضور بعد انتصارثورة الشعوب على النظام الملكي و هيمنة ‘ سيادة الرئيس 

وب هي اول ضحایا القوى الرجعية على الحياة السياسية و العسكریة و القضائية في ایران آانت الشع
تلك الدآتاتوریة في ایران الجمهوریة االسالمية حيث بدأت السلطات الجدیدة المتمثلة في الجمهوریة 
االسالمية الحالية باعالن الجهاد ضد الشعب الكردي و الترآماني و االحوازي وباقي الشعوب  و 

 االحواز آافة خصوصا نحصدت ارواح االف االبریاء في مجازر في بندر ترآمن وآردستان و مد
مدینة  المحمرة و آان جرمهم الوحيد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة االنسانية و السياسية و المدنية 
واستمرت سلطات الحكومة االیرانية بتشدید السياسات الملكية االجرامية السابقة و زادت من بعضها 

لشعب العربي في االحواز و ابعاد عدد بشاعة حيث قامت السلطات الجدیدة باعدام المئات من ابناء ا
آبير اخر آما شهدة السجون مرور االف السجناء السياسين بها خالل الثالثة و العشرین عام الماضية 

 سجن متفرقة في آل انحاء 18و ازدادت عدد سجون االحواز من سبع سجون قبل الثورة الى 
 المصانع و بيع المياه و الكهرباء في االحواز آما شهدت مصادرة االراضي و تهجير القرى و نقل

 1991المنطقة العربية نموء سریع في االونة االخيرة حيث صادرت السلطات االیرنية بين اعوام 
اعطت بعضها الى ,  الف هكتار آانت مزروعة من قبل الفالحيين العرب132 اآثر 2003حتى عام 

ل موسسة معوقي الحرب و غيرها آما   ضباط الحرس و المخابرات و الموسسات التابعة للنظام مث
اقامة عليها مستوطنات و مشاریع استيطانية و منها مشروع قصب السكر و احواض االسماك التابعة 
لرئيس مجلس مصلحة النظام رفسنجاني آما جلبت من اجلها االف المهاجرین من المدن االیرانية و 

 . آانت النتجية تهجير اآثر من تسعين قریة عربية
دة الحضور الیمكن لي ان اشرح آل ممارسات النظام الحاآم في ایران القمعية بحق يدات و الساسال

عرب االحواز و الشعوب االخرى و منها الفرس  حيث یتطلب مقاالت و آتب عدیدة و لكن الیمكن 
و لي ان اجتاز الحدیث عن الدستور االیراني الرجعي وهو في الحقحية احد اهم وسائل قمع الشعوب 

المواطنين االیرانيين حيث جلب بين طياته آل ماهو عنصري بحق الشعوب الغير فارسية من جانب 
جمع آل ماهو طائفي بحق االدیان و المذاهب االخرى آما انه دستورا یضطهد المرأة و یحرمها آما 

نه اي جميع هذا بل االضافة انه اعطاء  القائد االعلى للبالد او السيد خام‘ من حقوقهه االنسانية 
الصالحيات الربانية حيث انه اضافة على هيمنته على آل اجنحة السطة في ایران هو ولي امر الناس 

آل ما یشاء بسم   على اموالهم و ارواحهم طبقا لمفهوهم الشرعي انه نائب الرب في االرض یطبق
 .الرب و االمام الغائب 

 
ن اهم ما یتطلع له الشعب االحوازي من السيدات و السادة الحضور الكرام ا‘ سيدي الرئيس 

اجتماعكم هذا بعد ان تلينا الى مسامعكم قدر مبسطا عن ما عان و یعاني الشعب االحوازي من 
 :اضطهاد و سحق حقوقهم من قبل السلطات االیرانية هو

 الف على الصعيد االیراني 
 :اوال

ي خصوصا تالك المتعلق بمنشور االمم  اجبار و الزام السلطات االیرانية باحترام القانونون الدول
المتحدة لحقوق االنسان و آذالك  المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و احترام حق الشعوب في 
تقریر مصيرها بنفسها  حيث الیمكن تصور اي حریة و ال دیمقراطية وال مساوات دون السماح 



ات تكمن في حق االنتخاب في تأسيس للشعوب بتقریر مصيرها حيث الحریة والدیمقراطية والمساو
الدولة المستقلة او االنضمام الطوعي مع الشعوب االخرى في دولة دیمقراطية تضمن المساوات و 

 .الحریة للجميع
 : ثانيا

الزام ایران باالفراج عن السجناء السياسيين وسجناء العقيدة و الراي في آل ارجاء ما تسمى جغرافية 
 ایران 
 :ثالثا

ران باحترام حقوق المرأة و التعدد الطائفي و الغاء آل ماهو عنصري في قوانينه المدنية و الزام ای
 الجزائية و السياسية 

 :رابعا 
 )اإلروبية(اعتبار ایران بلد غير امن و السماح لالجئين في االقامة في بلدانكم

 
 علي الصعيد االحوازي: ب
 :اوال

 شعب االحوازي وفقا للقوانين الدولية  مطالبة ایران باحترام حق تقریر المصير لل
 :ثانيا

 مطالبة ایران باالفراج عن السجناء السياسيين في االحواز :
 ثالثا

 مطالبة ایران بالسماح لعودة المبعدین و المهجرین الى دیارهم
 :رابعا 

 للهاربين اعتبار الالجئيين االحوازیين مشموليين في القوانين الدولية التي تمنح على اساسها اللجوء
 14 الصادرة بتاریخ 428من البطش و االضطهاد القومي و  السياسي و الطائفي خصوصا المادة 

 UNHCR  1950دیسامبر 
 :خامسا

مطالبة ایران باسترجاع االراضي المصادرة للفالحيين العرب و وقف الهجرة و التهجيرالمبرمج من 
 و الى االحواز

 :سادسا
مدفونة في المناطق الحدودیة مع العراق و التي تحصد ارواح العدید من الزام ایران بجمع االلغام ال

 .االبریاء سنویا
  في الختام اتقدم لكم مرة ثانية بشكر الجزیل متمنين لهذا المؤتمر  انجازا عمليا یرفع بعض المعانات 

 .عن الشعوب المضطهدة في ایران 
 

 24/1/2004المرآز االحوازي لحقوق االنسان 
 مودالهام مح

 com.ahwazihrc@hotmail 
 


