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(  من مارس 15-14منذ عودة ممثلي لجان حقوق االنسان في االتحاد االروبي من ايران في 
في بروآسل ) تموز( جوالي 21الماضي واجتماع وزراء خارجية االتحاد في ) اذار 

ف الشديد لم تتخذ حتى واعرابهم عن قلقهم حول انتهاك حقوق االنسان في ايران ، مع االس
االن اي بادرة جادة فيما يتعلق بانتهاك حقوق االنسان في ايران ، وخاصة الهجمة االخيرة 
التي قامت بها سلطات الجمهورية االسالمية ضد جميع االحزاب والمنظمات والنشطاء 

 .السياسيين من ابناءالقوميات االيرانية في عموم البالد 
حقيقة مايجري  ان نحيطكم علما انه خالل الهجوم الوحشي التي وهنا نود ومن اجل توضيح 

قامت به اجهزة االمن في نظام الجمهورية االسالمية االيرانية، خالل الشهرين الماضيين 
وطهران  فلقد تم اعتقال ) خوزستان (ضد االحزاب والنشطاء السياسين العرب في االهواز 

ي غياهب السجون وهم اليوم يعانون شتى وسجن  العشرات من المواطنين والزج بهم ف
 .صنوف التعذيب الجسدي والنفسي 

وقد طالت حملة االعتقاالت هذه مجموعة من ناشطي الحرآة السياسية العربية من بينهم 
افرادا من حزب الوفاق االسالمي في االهواز وهو حزب علني وقانوني يعمل ضمن نطاق 

البيت "ة الثقافية العربية التي تعمل تحت اسم الدستور ، وآذلك افراد من نشطاء الحرآ
وهو جمعية ثقافية للعرب االهوازيين المقيمين في طهران ومرخص لها بممارسة " العربي 

 ، وآذلك تم اعتقال السيد علي  عملها الثقافي واالجتماعي  ضمن نطاق الدستور ايضا
ة ، بسبب اشتراآه في الجلداوي ، وهو من نشطاء الحرآة السياسية والثقافية العربي

مظاهرات سلمية جرت في االهواز في مطلع هذا العام ، وآالعادة زج بهؤالء في سجون 
 . االهواز وطهران وهم اليوم يعانون من شتى صنوف التعذيب  

آما اقدمت السلطات االمنية لنظام الجمهورية االسالمية وخالل الشهرين الماضيين  على 
تصدران وتوزعان في االهواز باللغتين العربية والفارسية وهما اغالق  صحيفتيين محليتين 

 . صحيفة صوت الشعب ، وصحيفة الشورى 
ولعل هذه اخر موجة من الكبت واالعتقاالت التي يتعرض لها شعبنا  ، وهي في الحقيقة 
استمرارا للضغوط السياسية التي يمارسها النظام االسالمي  ضد النشطاء السياسيين 

 .  من ابناء الشعب العربي االهوازي والمثقفين
آما اآدت التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية في العام الماضي ، ان السلطات 
االيرانية اقدمت على اعدام  مجموعة من نشطاء الشعب العربي االهوازي بسبب اعتراضهم 

حيم سواري ، على سياسات النظام تجاه العرب، وهؤالء المواطنين هم فدهل مقدم ، ور



وامير سعيدي ، وهاشم باوي ، وعباس شرهاني ، بطريقة بشعة وامام انظار العامة من 
 .الناس 

ولم تتوقف هذه الهجمة الوحشية عند هذا الحد ، فقد اعتقلت السلطات االيرانية منذ مطلع هذا 
رية  شخصا من نشطاء الحرآة السياسية والثقاقية العربية ، وبعد محاآمات صو17العام 

 .اصدر حكما باعدامهم و من الممكن ان يصبح قيد التنفيذ في اى لحظة من اللحظات 
وتفيد االخبار المتسربة  الينا من الداخل ،  انه قد تم وخالل االسابيع الماضية  نقل اآثر من 

 سجينا من النشطاء السياسين العرب   من المحكومين بمدد طويلة ، بدالئل تثيرالريبة و 50
 . من سجن االهوازالى سجون الجيش ، حيث ان حياة هؤالء السجناء معرضة للخطرالشك،

شعب مضطهد محروم من معظم حقوقه ) خوزستان( ان شعبنا العربي في منطقة االهواز 
االنسانية االولية ، وان جزء من هذه الحقوق يتمثل في الحديث والتعليم  باللغة االم ، الحرية 

ه وتقاليده الوطنية على نطاق واسع ، لذلك فان شعبنا يطالب بحرية الثقافية  وممارسةعادات
 .اللغة والثقافة بموجب الميثاق العالمي لحقوق االنسان الصادر عن  هيئة االمم المتحدة 

ان مطالبنا من اجل احقاق حقوقنا االنسانية االولية ، والتي من بينها تدريس لغة االم وبقية 
ي السابق تواجه بالرفض الشديد من قبل ساسة الجمهورية المطاليب ال تزال و آما ف

االسالمية، آما و يقومون يصب جام غضبهم علينا   وذلك تحت ذرائع متعددة منها اتهامنا 
وحدة وسالمة االراضي "و  تعريض   " االرتباط بالدول االجنبية" و" باالنفصال"الباطل 

 " . االيرانية للخطر 
اء من النضاالت الديمقرطية للشعوب االيرانية ، حيث اننا ننشد ان نضالنا هو جزء اليتجز

حياة التعايش السلمي الى جوار بقية القوميات المكونة للبالد ، في ايران د يمقراطية و 
فيدرالية ، آما اننا ننبذ االنفصال والعنف ، و نؤآد  على ان نضالنا هو نضال سلمي، نهدف 

 .ي الكامل على منطقة االهواز من خالله الحصول على الحكم الذات
هناك حقيقة اليمكن الحد انكارها  وهي  ان الشعور الوطني والقومي لغير الفرس يشكل 

 من سكان ايران آما ان  تعداد نفوس الشعب العربي االهوازي واستنادا   % 60اآثرمن 
الى تقرير لجنة استنادا (  مليون نسمة 6 الى 4الى االحصائيات الرسمية  المختلفة  يصل بين 

 ماليين 4 يصل عدد السكان الى 2002حقوق االنسان في وزارة الخارجية االمريكية لعام  
 ) .نسمة 

قبل ان تشن هجمة القمع الوحشية  ( ورغم االنفراج النسبي الذي حدث في السنوات االخيرة 
غتين االذرية والسماح لعدد من المحطات االذاعية والتلفزيونية بالبث بالل) منذعدة شهور 

والكردية ،  وآذلك صدور عدد من الدوريات باللغتين المذآورتين ، اال ان سلطات نظام 
الجمهورية االسالمية ال تخفي تحفظاتها على منح الشعب العربي مثل هذه الحريات المحدودة 

 ،   طلبا30 وحتي يومنا هذا  اآثر من 1995، فعلى سبيل المثال ال الحصر فقد تقدم منذ عام 
الى وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي ، للحصول على امتياز الصدار جريدة او مجلة باللغة 

 .العربية اال ان جميع هذه الطلبات واجهت الرفض 
يستكثرون ) االسالم الحقيقي ( مما يثير الدهشة والعجب انه آيف لمن يدعون انهم من دعاة 

حقهم  في التعلم وتدريس لغة امهم، في  حين على مواطني الشعب العربي االهوازي منحهم 
ان القران الكريم وهو الكتاب المقدس لجميع المسلمين قد آتب بالعربية ، آما ان االسالم بحد 

 . ذاته متأثر الى حد آبير بالثقافة العربية 
 :اما مطاليب الشعب العربي االهوازي في اطار الدستور يمكن ايجازها على النحو االتي



التد ريس والتكلم بلغة االم، المشارآة في الثروة الوطنية واالقتصادية ،          ·
آما هو الحال عليه  في ( المساهمة في المسائل السياسية واالجتماعية ، 

السابق اليزال المحافظ ، القائمقام ، وجميع المدراء، والموظفين من الدرجة 
 ) .رب االولى و الثانية في المنطقة يعينون من غير الع

تخصيص جزء من عائدات البترول العمار المنطقة وتحسين وضعها  النه          ·
حسب االحصائيات الحكومية فان القسم االعظم من عائدات البترول تذهب 

 . الى طهران 
العمل الفوري والسريع  الزالة االلغام المتبقية من الحرب العراقية االيرانية          ·

وات هذه االلغام ال تزال تهدد ارواح المئات من السكان  سن8التي استمرت 
 . العرب السيما االطفال 

السماح العلني والقانوني لحرية التنظيم الحزبي وتشكيل االتحادات العمالية         ·
لثقافية ، آعمال النفط ، وعمال البتروآيمياويات والغاز ، والمنظمات ا

لقد لعب العمال وخاصة عمال شرآة . السياسية والمهنية على مستوى المنطقة 
 من خالل االضرابات والمظاهرات دورا هاما في اسقاط 1979النفط عام 

 . نظام الشاه االستبدادي ، وانتصار الثورة في ايران
نة ازاء المطاليب ورغم ان  سلطات الجمهورية االسالمية االيرانية  ابدت شيئا من المرو

القومية والوطنية لبقية القوميات اآثر من النظام البهلوي  السابق وحتى انها قبلت مؤخرا 
بعقد  المؤتمرات والندوات التي تعقد  من قبل الكتاب ، الشعراء والفنانين في اذربيجان 

 ات الشعب وآردستان ، اال انها وآما في السابق تظهر استياءا شديدا وتمتنع عن تلبية طلب
 . العربي في عقد مثل هذه المؤتمرات والندوات في المناطق العربية 

 قرون تسمى بعربستان ، وآانت تتمتع بحكم ذاتي 5 ولمدة 1925آانت خوزستان قبل عام 
آامل ، وآانت اللغة العربية تدرس فيها آلغة رسمية ، اال انه بعد ان تولى رضا شاه زمام 

 وتكوين الدولة المرآزية  ، فرض اللغة الفارسية التي ال يتكلم 1925االمور في ايران عام 
 .  من سكان البالد آلغة رسمية لعموم ايران % 40بها سوى 

 ان سياسة النظام الراهنة في االهواز تشبه سياسة النظام الشاهنشاهي السابق وهي 
الهوازي ، وان هذه عموما قائمة على محو وتدميرالهوية الوطنية والثقافية للشعب العربي ا

السياسة الشوفينية و االديمقراطيه و المعادية للقوميات واالقليات الدينيه ، ال تستهدف العرب 
وحدهم  ، وانما تشمل ولكن بنسب اقل ، القوميات االيرانية االخرى ، مثل االذريين واالآراد 

ل شئ ،  آما ان اسس و البلوش ، والترآمان ، وان  طبيعة هذه السياسة قائمة على تفريس آ
هذه السياسات مستمدة من االوهام العنصرية التي آانت سائدة قبل االسالم ، وقائمة على 
رؤية استعالئية هدفها النهائي اضعاف وتخريب الثقافات غير الفارسية ، و سببت هذه 

ثقافي السياسة المعادية ، الحاق المزيد من التخلف االقتصادي ، السياسي ، االجتماعي ، وال
من تعداد % 60بابناء القوميات االيرانية ، والسعي في انحطاطها ، وهي تشمل اآثر من 

السكان ، االمر الذي نتج عنه ازمة هوية قومية في ايران و شعور عميق من عدم الثقة 
 .والتمرد لدى القوميات االيرانية وبخاصة الشعب العربي 

 التفريس آما هو الحال عليه سابقا ولكن تنفذها  وتستمر الجمهورية االسالمية بممارسة سياسة
هذه المرة تحت راية المساواة واالتحاد االسالمي  ، استمرار هذه السياسة  االديمقراطية 



اضافة الى الظروف واالوضاع   االقتصادية ،االجتماعية ، السياسية ، والثقافية السيئة 
 .اوصلت االوضاع الراهنة الى حافة االنفجار

ظاهر االضطهاد القومي الذي تمارسه اليوم سلطات الجمهورية االسالمية تجاه الشعب ومن م
من  تسجيل المواليد ) خوزستان (العربي االهوازي  هي امتناع المسؤولين في منطقة االهواز

اللذين يحملون اسماء عربية في دائرة النفوس وامالء اسماء عليهم وبالضد من رغباتهم  قد 
اء وفي آثير من الحاالت تحمل مدلوالت ومعاني تتنافى و العادات والتقاليد تكون هذه االسم

 . الثقافة والدينية  للشعب العربي االهوازي 
لقد طالب شعبنا العربي ومنذ سقوط نظام الشاه ساسة الجمهورية االسالمية اعادة اسماء 

لعربية اال ان الحكومة لم المدن والنواحي واالقضية والقرى واالنهار الى اسماءها التاريخية ا
تستجب لمثل هذه المطاليب ، الن اسماء المنابع الطبيعية، االماآن الجغرافية االوابد 
التاريخية، وغيرها  آانت معروفة منذ قرون باسمائها  العربية االانه قد تم تغييرها في عهد 

 .النظام البهلوي السابق من العربية الى الفارسية 
سة التعتيم االعالمي الذي يمارسها النظام تجاه شعبنا وتاريخه في وسائل آما اننا نرفض سيا

االعالم االيراني واالجنبي هذه السياسة التي حالت دون ايصال صوت االحتجاج والنشاط  
الذي يقوم به الشعب العربي وآذلك نشطاء حقوق االنسان في طرح حقوقهم االساسية 

ني وعلى االتحادات والمنظمات العالمية، ويعارض  واالنسانيةعلى ابناء المجتمع االيرا
 النظام الراهن آما النظام السابق بشدة و في الخفاء طرح مسالة الشعب 

العربي االهوازي على الرأي العام مما جعلها ان تضع االهواز على راس المسائل الهامة في 
لعربية وبخاصة دول الجوار سياستها الداخلية والخارجية وفي تعاملها وعالقاتها مع البلدان ا
 .وذلك  بسبب اهمية االهواز االستراتيجية واالمنية واالقتصادية 

وتكمن اهمية االهواز االستراتيجية، آونها الرابط الجغرافي بين ايران وبلدان المنطقة وشط 
من عائدات البالد وتعد اآبر % 90العرب وآذلك  بسبب وجود منابع بترولية عظيمة تشكل 

لثروة في ايران ، وواضح تماما للنظام ، ان منطقة االهواز تعتبر مصدر لرفاه البالد منبع ل
اال ان سكانها االصليين وخاصة ابناء الشعب العربي  يعانون من اوضاع  متخلفة ومزرية 

والحرمان ،البطالة ، فقدان  للغاية ، فنسبةاالمية تصل الى اعلى مستوا لها، وهكذا الفقر،
 .مان الشباب على المخدرات ضاربة جذورها في االعماق العدالة ، واد

لقد قامت حكومة طهران في السنوات االخيرة عنوة  بمصادرة مساحات واسعة من اراضي 
ثم قامت بجلب ) مشاريع فاشلة (الفالحين العرب بغية ايجاد مشاريع لقصب السكر عليها 

الصليين آعمال في هذه سكان من  خارج المنطقة ، من غير العرب و غير السكان ا
المشاريع ، لذلك فاننا نطالب بتعويض منصف وعادل للمواطنين المصادرة اراضيهم لصالح 

 .هذه المشاريع 
آما اننا نطالب بتسريع وتيرة اعادة اعمار المدن المدمرة بسبب الحرب العراقية االيرانية  ، 

 الذي لحق بمياه الشرب  ، وتوجه الحكومة الجاد الى موضوع البيئة ، والحد من التلوث
نتيجة السموم المستخدمة في المشاريع المذآورة ، وعدم تجاهل الدولة لموضوع ادمان 

 .الشباب على المخدرات ، واخيرا محاربة ظاهرة الفساد االداري 
يحدونا االمل  ومن خالل هذا التوضيح  المتواضع الوارد في هذه الصفحات ان تبادرون 

وايصال صوت شعبنا  المظلوم وبقية الشعوب االيرانية الى مختلف وبشكل جاد في دعم 
 .اللجان في االتحاد االروبي وبقية المحافل الدولية 



 آما ان السلطات االيرانية من الممكن ان تقدم وفي اى لحظة على  تنفيذ االعدام الجماعي 
 نضع بين ايديكم ما بحق السجناء  السياسين العرب في االهواز ، اننا على استعداد تام ان

يكفي من القرائن واالدلة الموضوعية التي من شانها  ان  تساعدآم على اآتشاف الحقائق 
 .وذلك من اجل منع  وقوع آارثة بشرية بحق الشعب العربي  فى طور االعداد 
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