
 
 
 

 
 
 
 
 

 السلطات اإليرانية تعتقل أحد أعضاء اللجنة المرآزية لحزب الوفاق اإلسالمي  
 :تحرك عاجل

 
 إلى منظمة العفو الدولية

 إلى لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان في األمم المتحدة
 إلى آافة المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان والتي تهمها القضايا اإلنسانية

 
أقدمت أجهزة األمن اإليرانية باعتقال عضو اللجنة المرآزية لحزب الوفاق ، 2003ادف األول من شهر حزيران عام  يوم األحد المص
، متزوج وله طفلة عمرها شهرين وهو موظف رسمي في المكتبة العامة في مدينة األهواز، حيث )مجدم(آاظم مقدم / اإلسالمي األهوازي السيد

) الكمبيوتر ( لمكتبة ومصادرة آل األشياء الخاصة به  والمكتبة من آتب وأشرطة آاسيت وفيديو وجهاز الحاسـوب قامت األجهزة األمنية بمداهمة ا
والوثائق األخرى الخاصة بالمكتبة، ثم قامت بمداهمة بيته ومصادرة آل ما يمللك من أشياء خاصة وعامة، وبطريقة همجية وهذا ما ينافي مواثيق 

 العالم وثم وضعة في أحد غياهب السجون اإليرانية في مدينة األهواز والتي لم نعرف مصيره حتى هذا اليوم سواء الدولية لحقوق اإلنسان في
وصلتنا أخبار بأنه سيتم تحويلة إلى المحكمة العسكرية وبدون ذآر أسباب اعتقاله وتوجيه أية تهم إليه، آما حرم من ابسط الحقوق القانونية 

 .  اميوالشخصية ولن يسمح له بمح
 

مواطن عربي من محافظة األهواز وهو أحد النشطاء للحزب الوفاق اإلسالمي والتي يعمل هذا الحزب ) مجدم( آاظم مقدم / إن األخ
خاتمي / بأسلوب علني والمرخص قانونيا للقيام بفعاليات ونشاطات في إطار الدستور اإليراني والداعم لسياسة اإلصالحات التي يسير بها السيد

آاظم مقدم، هي مكتبة عامة لتزويد الطالب الجامعيين والثانوية بمعلومات / وان المكتبة التي يعمل بها األخ.  الجمهورية اإليرانية اإلسالميةرئيس
 . ية للطالبوآتب ووثائق أآاديمية، وهذا ما يعيق متابعة الطالب في المحافظة في متابعة دراستهم وخاصة في هذه الفترة أي فترة االمتحانات النهائ

 
إن هذه اإلجراءات الجائرة لم تأتي من فراغ بل ناتجة عن سياسة البطش والتخبط للسياسة التي يسير بها النظام اإليراني والوضع الداخلي 

القمع بحق في إيران بشكل خاص من األزمات االقتصادية والفقر الفاحش والصراعات السياسية الداخلية والخارجية داخل أجهزة السلطة وسياسة 
وفي هذا اليوم الذي خرج آالف الطالب في   آافة من القوميات والفئات المختلفة والحرمان من ابسط الحقوق القانونية واالجتماعيةاإليرانيةالشعوب 

حة وغاز المسيل مظاهرات حاشدة يطالبون السلطات اإليرانية لإلفراج عن المعتقلين السياسيين في إيران، والذي استخدمت قوات األمن األسل
للدموع في مواجهة المتظاهرين، ومثل هذه اإلجراءات التعسفية التي مارستها وتمارسها السلطات اإليرانية في آافة مراحلها بعد االحتالل أرضنا 

االنتخابات لمجالس ، وبحق أبناء شعبنا العربي في عربستان  والتي اصبح يدرك شعبنا ما هي حقوقه وآيفية الدفاع عنها وخاصة بعد 1925عام 
 والتي تكللت نتائجها نجاحًا باهرًا أضفى فرحًا على أبناء شعبنا العربستاني آافة وخاصة 2003البلديات في منطقة عربستان والتي جرت في شباط 

 . المرأة العربستانية أثبتت وجودها وقدرتها على تحمل المسؤولية والدفاع عن حقوق شعبها العربي في عربستان
 
 باسم منظمة حقوق اإلنسان األحوازية، نعتبر هذه اإلجراءات القمعية بحق أبناء شعبنا العربي تعسفية وغير قانونية ونطالب السلطات إننا

ف ونعتبر تحويلة الى المحكمة العسكرية هو خرقا للدستور اإليراني والمنافي لكافة األعرا) مجدم( آاظم مقدم / اإليرانية باإلفراج الفوري عن األخ
والقوانين الدولية لحقوق اإلنسان، فأنه لم يرتكب أية عمل عسكري ضد السلطات اإليرانية وأجهزتها القمعية، بل يدافع عن الحقوق الشرعية للشعب 

 .العربي الذي يتعرض يوميا لالضطهاد والقمع ومصادرة األراضي بالقوة واإلرهاب من قبل السلطات اإليرانية
 
ة واحلرية ويف األمان على شخصه واحلق يف احلياة حق مالزم لكل لكل فرد حق يف احليا"  

من . " وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفًا. إنسان، وعلى القانون أن حيمى هذا احلق
 .مواثيق األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

    
ات حقوق اإلنسان الدولية بالمطالبة والضغط على  إننا باسم منظمة حقوق اإلنسان األحوازية نناشد منظمة العفو الدولية وآافة منظم  

 والتي لم نعرف مصيره حتى اليوم وما يتعرض له من ممارسات التعذيب ،)مجدم( آاظم مقدم /  السلطات اإليرانية لإلفراج الفوري عن السيد 
 . النفسي والجسمي وإنقاذ حياته ليعيش حرًا متمتعًا بحقوقه اإلنسانية والسياسية

 
د منظمة العفو الدولية وآافة المنظمات الحقوقية واإلنسانية العالمية وآافة الخيرين والشرفاء في العالم للضغط على السلطات آما نناش

أآراد، أتراك، ( اإليرانية للكف عن ممارساتها الشوفينية والقمعية والالإنسانية بحق شعبنا العربي األحوازي وآافة الشعوب المضطهدة في إيران من 
والتي تطالب بحقوقها القومية والشرعية وبناء الديمقراطية وحرية التعبير ومحاربة الفساد )  من، بلوش وآافة القوميات والعرق الدينية األخرىترآ

 .األخالقي وآفة المخدرات والمنتشرة بشكل واسع في أوساط جيل الشباب والكبار في إيران
 

 مدمتم سندًا وعونًا للشعوب المضطهدة في العال
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