
 
 
 
 

 
 
 

 السلطات الترآية تنتهك حقوق الجئ أحوازي في ترآية
 :تحرك عاجل

 
 الى منظمة العفو الدولية

 الى لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان في األمم المتحدة
 الى آافة المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان والتي تهمها القضایا اإلنسانية

 
، بتاریخ الثالث من غالم عباس عودة مرهد/ حوازي السيدألل المواطن اأقدمت السلطات الترآية في انقرة باعتقا     

 ووضعته في مرآز الشرطة في انقرة، والذي یتعرض ألبشع أنواع التعذیب النفسي ، حيث أبلغته السلطات 2002مارس عام 
وانين الدولية لحقوق اإلنسان وما الترآية بأنها ستقوم بتسليمه الى السلطات اإلیرانية، وهذا األمر منافي لكافة األعراف والق

 لكل فرد حق في الحياة والحریة وفي األمان على شخصه والحق في الحياة " تؤآده لجنة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 . "وال یجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا. حق مالزم لكل إنسان، وعلى القانون أن یحمى هذا الحق

حوازي الذي ألم یرتكب أیة جریمة وانما دافع ویدافع عن الحقوق الشرعية للشعب ا لغالم عباس عودة،/ ان السيد
 . یتعرض لالضطهاد والقمع ومصادرة األراضي بالقوة واإلرهاب من قبل السلطات اإلیرانية

قبل المحكمة حوازیين والمحكوم علية باإلعدام من ألغالم عباس عودة مرهد، من النشطاء السياسيين ا/      حيث یعتبر السيد
 28العسكریة للسلطات اإلیرانية قبل عامين وآان من ضمن أربعة من رفاقه والتي تم تنفيذ حكم اإلعدام بحقهم في تاریخ 

 : وهم 2002ینایر 
 .2000، متزوج وله ستة أطفال، عامل في مشروع قصب السكر، اعتقل في یوليو عام 37عباس الطویني،  -1
 .2000ن، حارس في مشروع قصب السكر، اعتقل في ابریل عام ، متزوج وله طفال32هاني عبادي،  -2
منطقة ویس، اعتقل في / ، متزوج وله أربعة أطفال، عامل في محطة رامين للكهرباء34الزرقاني، ) مكي(حسن  -3

 .2001فبرایر عام 
ایر ، متزوج وله طفالن، عامل في محطة رامين للكهرباء في منطقة ویس، اعتقل في فبر34برناس سجيرات،  -4

2001 . 
     وذلك بسب نشاطهم السياسي والمطالبة باسترجاع أراضيهم الزراعية التي صادرتها السلطات اإلیرانية بالقوة واإلرهاب  

مائتــي ألف هكتار من األراضي حوازیين بحجة بناء مشروع قصب السكر والتي یضم اآثر من ألمن المواطنين العرب ا
، األهواز، المحمرة وعبادان، والتي یملكها المواطنون العرب وهى المصدر )شوشتر( تر الزراعيـة الخصبة فـي مناطق تس

 .الوحيد لرزقهم و مأواهم
، تمكن من الفرار من إیران قبل ثمانية عشرة شهرًا وتوجه الى األراضي الترآية ثم غالم عباس عودة مرهد/      ان السيد

 والتي تثبت قانونية  (U0034 )ي ترآية وحصل على وثيقة قانونية برقماقدم على طلب اللجوء في مقر األمم المتحدة ف
 .تواجده في األراضي الترآية بانتظار حصوله على الرد من قبل الجهات المعنية في مقر األمم المتحدة في ترآية

نسان الدولية بالمطالبة      اننا باسم منظمة حقوق اإلنسان األحوازیة نناشد منظمة العفو الدولية وآافة منظمات حقوق اإل
 والتي یتعرض ألبشع أنواع التعذیب غالم عباس عودة مرهد،/ والضغط على السلطات الترآية باإلفراج الفوري عن السيد 

الجسدي والنفسي في سجون الترآية وإنقاذ حياته ليعيش حرًا متمتعًا بحقوقه اإلنسانية والسياسية بعيدًا عن آل اشكال القمع 
 .  وحصوله على اللجوء في أیة بلدًا آمنواالضطهاد،

آما نناشد منظمة العفو الدولية وآافة المنظمات الحقوقية واإلنسانية العالمية وآافة الخيرین والشرفاء في العالم للضغط على 
لشعوب السلطات اإلیرانية للكف عن ممارساتها الشوفينية والقمعية والالإنسانية بحق شعبنا العربي األحوازي وآافة ا

والتي تطالب بحقوقها )  أآراد، أتراك، ترآمن، بلوش وآافة القوميات والعرق الدینية األخرى( المضطهدة في إیران من 
 .القومية والشرعية وبناء الدیمقراطية في إیران

 
 دمتم سندًا وعونًا للشعوب المضطهدة في العالم
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