
 
 
 

 
 
 
 
 

 السلطات اإليرانية تخرق اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب  
 :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

 
أحد أعضاء اللجنة المرآزية لحزب الوفاق اإلسالمي األهوازي ) مجدم ( آاظم مقدم / حول اعتقال السيد) بيان ( سالة سبق وأرسلنا لكم بر

التي تعرضوا ) عربستان( ، مثله مثل العديد من أبناء شعبنا العربي في األحواز 2003الذي اعتقل يوم األحد المصادف األول من شهر حزيران عام 
. الجسدي والنفسي لسنوات عدة وممارسة القمع واالضطهاد التي تمارسه السلطات اإليرانية بحق شعبنا والشعوب اإليرانيةلالعتقال والتعذيب 

نشكرآم على اهتمامكم والدفاع عن قضية شعبنا العربي في االحواز وقضايا الشعوب التي تقع تحت نير الظلم واستبداد من قبل العديد من أنظمة 
بشكل خاص ومتابعة هذه القضية الحقوقية اإلنسانية، وعلى ضوء المعلومات الموثقة ) مجدم ( آاظم مقدم / اهتمامكم لقضية السيدالقمع في العالم، و

آاظم مقدم، تعرض ويتعرض حتى يومنا هذا للتعذيب الجسدي والنفسي والترهيب من قبل / تبين ان السيد) األحواز( واتصالنا مع داخل الوطن 
أهواز  -عارف ) شارع( خيابان – أمانيه - ستاد خبرى-اطالعات امنيت كشور(يرانية داخل سجن وزارة الداخلية أجهزة األمن اإل

وللترهيب من اجل االعتراف على قضايا وهمية لم يرتكبها وتلفيق التهم السياسية، رغم انه عضوا في حزب إسالمي عربي ينشط بطرق سلمية ) 
أضافا الى ذلك، تمارس أجهزة األمن اإليرانية أساليب تعذيب نفسية وترهيبية بحق زوجته . مية اإليرانيةوضمن إطار دستور الجمهورية اإلسال

آاظم وهو خلف قضبان سجون الجمهورية اإلسالمية بشعاراتها / وطفلتهما التي دخلت في شهرها الثالث آثار الضرب والتعذيب على وجه السيد
ين منه االبتسامة والتمتع بأدنى الحقوق القانونية واإلنسانية حيث الضغط عليه بايه وسيلة وحرمانه من اإلسالمية والديمقراطية البراقة، سارق

 شعبة الثانية في –الدفاع عن حقوقه القانونية والشخصية في تعين محامى رغم مرور اآثر من شهر على اعتقاله وثم نقل ملفه الى محكمة الثورة 
 في غياهب السجون الجمهورية اإلسالمية مثله مثل الكثير من المعتقلين السياسيين من الشعوب اإليرانية  الذين مدينه األهواز، وان مصيره مجهول

وهذا األمر التي يخالف آافة مواثيق . يقضون افضل مرحلة من حياتهم في السجون لمجرد انهم طالبي الحرية والديمقراطية والمجتمع المدني فقط
 .  سان التي وقعت عليها إيراناألمم المتحدة وحقوق اإلن

 
إننا باسم منظمة حقوق اإلنسان األهوازية ، نطالب منظمة العفو الدولية  وآافة منظمات حقوق اإلنسان  واألمم المتحدة االستعجال 

. طهاد واعتقال آالف الطالبواالهتمام بقضايا حقوق اإلنسان في إيران وخاصة في الفترة األخيرة التي تعرضت فيها الحرآة الطالبية للقمع واالض
ولم تجد السلطات اإليرانية سوى توجيه التهم الى أي  . وتمارس أجهزة األمن ابشع أنواع الظلم واالستبداد بشكل خاص ضد شعبنا العربي في األحواز

 ناتجة عن سياسة نهب أموال الدولة هذه المبررات لم تأتي من فراغ بل. نهوض شعبي بأنه مدعوم من الخارج او من قبل دول آبرى معادية إليران
والشعب من قبل المسؤولين في السلطات اإليرانية والفقر الفاحش ونشر الفساد األخالقي والمخدرات بشكل واسع في المجتمع وخاصة في المناطق 

  . التي تجد السلطات تحرآا سياسيا نهضويا فتلجأ الى الحد من هذا النشاط  بواسطة نشر مثل هذه األمراض
 

مرة أخرى ندعوا آافة المنظمات الحقوقية واإلنسانية الدولية للضغط على السلطات اإليرانية من اجل توقيف التعذيب الجسدي والنفسي 
و آافة المعتقلين السياسيين من أبناء شعبنا العربستاني  والشعوب اإليرانية األخرى والكف عن ) مجدم( آاظم مقدم / واإلفراج الفوري عن السيد

هذه الممارسات القمعية التي تؤدي الى عواقب وخيمة في مستقبل إيران وتعطل الحلول السلمية لتحقيق مصير الشعوب اإليرانية من قوميات 
 .وطوائف الدينية وبناء المجتمع المدني  والديمقراطي في إيران 

 
الة حرب ال جيوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا آانت سواء أآانت هذه الظروف ح "  

أو هتديدا باحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة 
 .املادة الثانية من مواثيق األمم املتحدة حلقوق اإلنسان".  األخرى آمربر للتعذيب

    
 

ين والشرفاء في العالم للتضامن والدعم المعنوي آما نناشد منظمة العفو الدولية وآافة المنظمات الحقوقية واإلنسانية العالمية وآافة الخير
مع الشعوب اإليرانية المتعددة القوميات واألعراق من اجل التمتع بالحرية  والديمقراطية  وبناء المجتمع المدني للتخلص من التخلف والفقر 

 .واألمراض الصحية واالجتماعية وهكذا تصبح إيران ديمقراطية و  مزدهرة
 

 دير لكم منا آل التق
 وشكرا
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