
 
 
 
 
 
 

 :تحرك عاجل
 

 الى منظمة العفو الدولية
 الى لجنة الدفاع عن حقوق االنسان في االمم المتحدة

  الى آافة المنظمات المعنية بحقوق االنسان 
 كاظم مجدم/ ندين بشدة قرار محكمة الثورة اإلسالمية اإليرانية بحق السيد

 
 ، حكما قضائيا بحق2003في أواخر تشرین الثاني من عام فظة األهواز أصدرت محكمة الثورة اإلسالمية في إیران فرع محا

آاظم مجدم، عضو اللجنة المرآزیة لحزب الوفاق اإلسالمي األهوازي، یقضي بحبسه لمدة عامين وذلك بحجة اتهامه / السيد
 .  عربية مستقلة والتحریض على فصل محافظة األهواز عن إیران وتشكيل دولة اإلیرانيالقيام ضد األمن الداخلي

 
الماضي لمدة ثالثة اشهر حيث تعرض خاللها للتعذیب الجسدي ) حزیران ( آاظم مجدم سبق واعتقل في شهر یوليو / ان السيد

والنفسي و من ثم تم اإلفراج عنه بكفالة مالية باهضة، شریطة عدم مغادرته البالد وعدم القيام بأي نشاط ثقافي او سياسي، رغم 
 . یعتبر من األحزاب الرسمية والعلنية ویعمل ضمن اإلطار القانوني للسياسة العامة للدولة اإلیرانيةان حزب الوفاق

ان مثل هذه االتهامات وغيرها سبق و وجهت ألغلب المعتقلين األهوازیين ولن تكون جدیدة على شعبنا وهي من العدید من التهم 
الجائرة ضد ابناء شعبنا، والتي أدت هذه اإلجراءات التعسفية الى نتائج التي تتذرع بها السلطات اإلیرانية إلصدار أحكامها 

إجرامية منها اإلعدام والحبس المؤبد والتبعيد والحرمان من حقوقهم المدنية، وذنبهم الوحيد انهم  آونهم  یدافعون عن الحریة و 
 .الدیمقراطية وعن  الحقوق المشروعة لشعبنا العربي األهوازي

 
ظمة حقوق اإلنسان األهوازیة، اذ نرفض هذه االتهامات الصادرة بحق أبناء شعبنا األهوازي من قبل السلطات إننا باسم من

اإلیرانية جملة وتفصيال، آما ندین ونستنكر قرار محكمة الثورة  هذا، ونعتبره انتهاآا صارخا وخطيرا لكافة المواثيق واالعراف 
شدة ممارسات القمع والتنكيل من قبل أجهزة أمن الدولة والقرارات الغير عادلة التي الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ونستنكر ب

تصدر من قبل القضاء بحق أبناء شعبنا العربي وبقية الشعوب اإلیرانية من اتراك واآراد وبلوش وترآمن وبختياریين الذین 
المشروعة، ضمن إطار إیران دیمقراطية حرة یعيش یطالبون بحریة التعبير والدیمقراطية والحقوق المدنية والحقوق القومية 

 . فيها الجميع  جنبا الى جنب بسالم واخاء  مع القومية الفارسية
 

آاظم مجدم وآافة المعتقلين السياسيين / إننا نطالب السلطات اإلیرانية بإعادة النظر في قرارها هذا وإلغائه واإلفراج عن السيد
لرأي والعقيدة في إیران بدون اي قيد وشرط  وااللتزام بمبادئ حقوق اإلنسان األساسية التي العرب األهوازیين وعموم معتقلي ا

 .آذلك تلك التي جاءت في تعاليم الدیانات السماویة. نصت عليها المواثيق والعهود والبروتوآوالت الدولية
 

لحقوقية واإلنسانية المهتمة بحقوق اإلنسان على إننا باسم منظمة حقوق اإلنسان األهوازیة اذ نشكر األمم المتحدة ومنظماتها ا
جهودهما المبذولة التي مارستها على السلطات اإلیرانية وأجهزتها األمنية للكف عن القيام وممارسات االعتقال والقمع والتعذیب 

إلیرانية بغية اإلفراج والمداهمات بحق الشعوب اإلیرانية، ونطالبها بتكثيف عملها وممارسة شتى أنواع الضغوط على السلطات ا
عن آافة المعتقلين السياسيين العرب األهوازیين وإدانة جميع االنتهاآات التي تمارس ضد أبناء شعبنا العربي في األهواز والذین 

 .یتعرضون  یوميًا لممارسات شوفينية من قبل السلطات اإلیرانية وأجهزته األمنية
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