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 الموت ظلماًيتهددهم ... األهوازيون مقدم وسواري وسعيدي وأصحابهم

 2003/09/17     الحياة     منظمة حقوق االنسان االهوازية 
 آذار 15-14منذ عودة ممثلي لجان حقوق االنسان في االتحاد االوروبي من ايران في 

في بروآسيل، ) يوليو( تموز 21الماضي، واجتماع وزراء خارجية االتحاد في ) مارس(
سان في ايران، لم تتخذ حتى اآلن بادرة جادة في واعرابهم عن قلقهم من انتهاك حقوق االن

ما يتعلق بانتهاك حقوق االنسان في ايران، وخصوصًا الهجمة االخيرة التي قامت بها سلطات 
الجمهورية االسالمية ضد جميع االحزاب والمنظمات والنشطاء السياسيين من ابناء القوميات 

جن العشرات من المواطنين والنشطاء فلقد اعتقل وس. (...) االيرانية في عموم البالد
وطهران وزج بهم في غياهب السجون، وهم اليوم ) خوزستان(السياسيين العرب في االهواز 

 .يعانون صنوف التعذيب الجسدي والنفسي

وطاولت حملة االعتقاالت هذه مجموعة من ناشطي الحرآة السياسية العربية، من بينهم 
 االهواز، وهو حزب علني وقانوني يعمل ضمن نطاق افراد من حزب الوفاق االسالمي في

، وهو "البيت العربي"وآذلك نشطاء الحرآة الثقافية العربية التي تعمل تحت اسم . الدستور
جمعية ثقافية للعرب االهوازيين المقيمين في طهران، مرخص لها بممارسة عملها الثقافي 

جلداوي، من نشطاء الحرآة واعتقل السيد علي ال. واالجتماعي ضمن نطاق الدستور
السياسية والثقافية العربية، بسبب اشتراآه في تظاهرات سلمية جرت في االهواز، في مطلع 

وهم اليوم يعانون شتى صنوف . وآالعادة، زج بهؤالء في سجون االهواز وطهران. هذا العام
 .التعذيب

شهرين الماضيين، على وأقدمت السلطات االمنية لنظام الجمهورية االسالمية، في غضون ال
 باللغتين العربية والفارسية، وهما اغالق صحيفتين محليتين تصدران وتوزعان في االهواز،

ولعل هذه آخر موجة من الكبت واالعتقاالت ". الشورى"، وصحيفة "صوت الشعب"صحيفة 
وهي في الحقيقة استمرار للضغوط السياسية التي يمارسها النظام . التي يتعرض لها شعبنا

وأآدت . وازياالسالمي ضد النشطاء السياسيين والمثقفين من ابناء الشعب العربي االه
التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية في العام الماضي، ان السلطات االيرانية اقدمت 
على اعدام مجموعة من نشطاء الشعب العربي االهوازي، بسبب اعتراضهم على سياسات 

 وهؤالء المواطنون هم فدهل مقدم، ورحيم سواري، وأمير سعيدي، -النظام تجاه العرب 
 . بطريقة بشعة وأمام انظار العامة من الناس-ي، وعباس شرهاني وهاشم باو

فقد اعتقلت السلطات االيرانية، منذ مطلع . ولم تتوقف هذه الهجمة الوحشية عند هذا الحد
وبعد محاآمات .  شخصًا من نشطاء الحرآة السياسية والثقافية العربية17العام الحالي، 

. ان يصبح قيد التنفيذ في اي لحظة من اللحظاتصورية صدر حكم باعدامهم، ومن الممكن 
وتفيد االخبار المتسربة الينا من الداخل، انه تم، في اثناء االسابيع الماضية، نقل اآثر من 

 سجينًا من النشطاء السياسيين العرب من المحكومين بمدد طويلة، بدالئل تثير الريبة 50
ان . ؤالء السجناء معرضة للخطرفحياة ه. والشك، من سجن االهواز الى سجون الجيش

شعب مضطهد محروم من معظم حقوقه ) خوزستان(شعبنا العربي في منطقة االهواز 
االنسانية االولية، وان جزءًا من هذه الحقوق يتمثل في التخاطب والتعليم باللغة األم، الحرية 

شعبنا بحرية اللغة لذلك يطالب . الثقافية، وممارسة عاداته وتقاليده الوطنية على نطاق واسع
 .والثقافة بموجب الميثاق العالمي لحقوق االنسان الصادر عن هيئة األمم المتحدة
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فنحن ننشد حياة . ان نضالنا هو جزء ال يتجزأ من النضاالت الديموقراطية للشعوب االيرانية
. راليةالتعايش السلمي الى جوار بقية القوميات المكونة للبالد، في ايران ديموقراطية وفيدي

ونحن ننبذ االنفصال والعنف، ونؤآد ان نضالنا هو نضال سلمي، نهدف من خالله الى 
ان تعداد نفوس الشعب العربي (...) الحصول على الحكم الذاتي الكامل على منطقة االهواز 

وعلى .  ماليين نسمة6 الى 4االهوازي، استنادًا الى االحصاءات الرسمية المختلفة يبلغ بين 
) قبل ان تشن هجمة القمع الوحشية منذ اشهر(نفراج النسبي في السنوات االخيرة رغم اال

والسماح لعدد من المحطات االذاعية والتلفزيونية بالبث باللغتين األذرية والكردية، وصدور 
عدد من الدوريات باللغتين المذآورتين، اال ان سلطات نظام الجمهورية االسالمية ال تخفي 

فعلى سبيل المثال ال الحصر، .  الشعب العربي مثل هذه الحريات المحدودةتحفظاتها عن منح
 طلبًا الى وزارة الثقافة واالرشاد 30 وحتى يومنا هذا اآثر من 1995تقدم منذ عام 

االسالمي، للحصول على امتياز الصدار جريدة او مجلة باللغة العربية، اال ان جميع هذه 
 .الطلبات واجهها الرفض

 :ب الشعب العربي االهوازي في اطار الدستور فيمكن ايجازها على النحو اآلتياما مطالي

 التدريس والتكلم باللغة األم، والمشارآة في الثروة الوطنية واالقتصادية، والمساهمة في -
 (...).المسائل السياسية واالجتماعية 

 .(...) تخصيص جزء من عائدات البترول العمار المنطقة، وتحسين وضعها -

 (...). االيرانية - العمل الفوري والسريع الزالة األلغام المتبقية من الحرب العراقية -

 السماح العلني والقانوني لحرية التنظيم الحزبي وتشكيل االتحادات العمالية آعمال النفط، -
وعمال البتروآيمياويات والغاز، والمنظمات الثقافية والسياسية والمهنية على مستوى 

 (...).ة المنطق

 قامت حكومة طهران، في السنوات االخيرة، عنوة بمصادرة مساحات واسعة من اراضي -
الفالحين العرب، بغية ايجاد مشاريع لقصب السكر عليها، ثم قامت بجلب سكان من خارج 

لذلك فإننا نطالب . المنطقة، من غير العرب وغير السكان االصليين، آعمال في هذه المشاريع
 .ف وعادل للمواطنين المصادرة اراضيهم لمصلحة هذه المشاريعبتعويض منص

 االيرانية، - ونطالب بتسريع وتيرة اعادة اعمار المدن المدمرة بسبب الحرب العراقية -
وتوجه الحكومة الجاد الى موضوع البيئة، والحد من التلوث الذي لحق بمياه الشرب، نتيجة 

، وعدم تجاهل الدولة موضوع ادمان الشباب على السموم المستخدمة في المشاريع المذآورة
 .المخدرات، وأخيرًا محاربة ظاهرة الفساد االداري

 من الممكن ان تقدم السلطات االيرانية وفي اي لحظة على تنفيذ االعدام الجماعي بحق -
اننا على استعداد تام ان نضع بين ايديكم ما يكفي من . السجناء السياسيين العرب في االهواز

 القرائن واالدلة الموضوعية التي من شأنها ان تساعدآم على اآتشاف الحقائق، وذلك من
 .اجل منع وقوع آارثة بشرية في حق الشعب العربي هي في طور االعداد

 نيويورك ولندن

 )شعبة الواليات المتحدة األميرآية(

Ahro_uk@yahoo.com 
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