
 
 
 

 
 
 
 
 

  باسم حماديمنظمة حقوق اإلنسان األحوازية تستنكر وتدين اعتقال الشاعر األحوازي
  البارجيةفاخابن ال 

 
 :تحرك عاجل

 
 إلى منظمة العفو الدولية

 إلى لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان في األمم المتحدة
 نسانيةإلى آافة المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان والتي تهمها القضایا اإل

 القمعية، مستمرة بحملتها المسعورة، ضد جماهير شعبنا العربي، وقواه وأجهزتها اإليرانيةالتزال السلطات     
، والمطالبة واإلرهاب، الرافضة لسياسات القمع والبطش اإليرانيةلرغبات شعبنا وبقية الشعوب  آبهةالوطنية، غير 

عداد آبيرة أ، وجاءت هذه الحملة لتطال أشكالهحرمان والفساد بكافة بالحرية والديمقراطية، والتخلص من الفقر وال
 األحوازية والتجمعات السياسية األحزابمن مثقفي شعبنا من آتاب وصحفيين وشعراء و لتشمل حتى نشطاء 

 . اإليراني الدستورإطارالمصرح لها بالعمل علنا وضمن 

 األمن سلطات إن من داخل البالد إلينا المعلومات الواردة تأفاد هذه الهجمة الشرسة من االعتقاالت إطاروفي     
 المعروف السيد باسم حمادي ابن الخفاجية البار وعضو جمعية األهوازي قامت باختطاف الشاعر العربي اإليراني

  واحتجزته ولمدةأهوازالشعراء في هذه المدينة عندما آان متواجدا بالقرب من ساحة الساعة اآبر ساحات مدينة 
 وقصائده المدافعة عن األدبية أوراقه صادرة هويته الشخصية ومجموعة من إن سراحه بعد أطلقت وقد أيامة ثثال

 باسم حمادي في مشفى المدينة للتداوي /يرقد السيدفي الوقت الحاضر ، حيث األحوازي المواطن العربي إنسانية
 السيد باسم حمادي من ظروف هله، وآلما يتذآر اعتقاتعرض له أثناء التعذيب الجسدي الذي ءوالعالج من جرا

 السيد حمادي لوال يزا مادة مخدرة راح بعدها في غيبوبة، إنها سيارة تقدمت نحوه مطلقة عليه مادة يبدو إناعتقاله 
 . يعاني من فقدان جزئي في الذاآرة 

 الذي حققته جماهير شعبنا في  تصاعد وتيرة هذه الحملة الهسترية من االعتقاالت بعد الفوز الساحق     وتأتى
، وآذلك تنامي الوعي القومي المستمر من األحوازيةالمناطق اغلب انتخابات المجالس البلدية وبجميع المقاعد وفي 
 اإليرانيمن الدستور ) 15( تطبيق المادة المطالبة ب الشرعية، وإطارقبل جماهير شعبنا بالسماح لهم بالنشاط ضمن 

 في المدارس آدابها وتدريس اإلعالمعمال اللغات المحلية والقومية في مجال الصحافة ووسائل است" على  التي تؤآد
 أو قومية إي من - اإليراني الشعب أفرادتمتع " التي تنص على  )19(وهكذا المادة  ،" جانب اللغة الفارسية إلى
 اليمين الديني إال إن" ذلك سببا للتميز هما شاب أو اللغة أو بالمساواة في الحقوق وال يعتبر اللون - آانوا أقلية

المحافظ يشارآه اليمن القومي الفارسي قد تجاهل تطبيق هذين المادتين واستمرا بنهجهما العنصري المعادي 
 المزيد من التدهور إال االستمرار بمثل هذه السياسة، لن ينتج عنه إن متناسيا الغير الفارسية في إيران،للشعوب 

 . للخطر الشديد اإليراني االجتماعي واألمن وتعريض السلم وعدم االستقرار

، الغادر واجلبان ضد مجاهري شعبنا العربي اإلجرامي نستنكر هذا العمل إذا      إننا
الذين يناضلون سياسيني  نشطاء وشعراء وآتاب وصحفيني، أدباء ومثقفيه من األحوازي

ما  مسؤولية اإليراني حنمل النظام .ةسلميا من اجل احلرية والدميقراطية واحلياة الكرمي
 اإلنسان، ونناشد اللجان واملنظمات الدولية املختصة حبقوق  من انتهاآات حبق شعبنايجير

 وفضحها على نطاق واسع يف آافة احملافل الدولية، اإليراني ممارسات النظام إدانةاىل 
 الذي يدافع عن األحوازي شعبنا العربي أبناء الكفيلة حلماية وسالمة اإلجراءاتواختاذ 

هذه املنظمات اىل التحرك   املواثيق واملقررات الدولية، وندعوإطارحقوقه املشروعة ضمن 
 طاحونة االعتقاالت التعسفية وعمليات التعذيب واالنتهاآات اليت إليقافالفوري والعاجل 

  .ياسينيالس الفوري عن آافة املعتقلني واإلفراج شعبنا، أبناءميارسها النظام حبق 
 

 لكم منا آل التقدیر 
 وشكرا
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