
 
 
 
 

 
 
 

  »األهواز« في ضواحي مدينة » العميشة «  و قوات األمن لقرية الشرطة اقتحام

  في صفوف المزارعينواسعة اعتقال عملية

 :تحرك عاجل
 

 الى منظمة العفو الدولية
 الى لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان في األمم المتحدة

 القضايا اإلنسانيةالى كافة المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان والتي تهمها 

ة    5/8/81 و الشرطة يوم األحد الماضي الموافق        األمن قوات   اقتحمت و »  موران  « في عملية استغرقت ثالث ساعات قري
د       18األراضي الزراعية المحيطة بها و اعتقلت عن ما يزيد           انوا ق ًا آ ة لشرآة قصب      رفضوا  مزارع ع أراضيهم الزراعي  بي

 . استدعت الشرطة لغرض إرغامهم علي البيع  وضدهمالسكر التي رفعت شكوي  

ة     ثالثة مع المزارعين مما ادي الي سقوط اآثر من أربعة جرحي من الرجال و النساء جروح                 الشرطة اشتبكت   و نهم طفيف  م
 . الخوف و  للضربحين نقلت احدي النساء الي مستشفي المدينة اثر إجهاضها بسبب تعرضها 

أن استخدمت الشرطة غاز                  الواردة من مر   األنباء أفادت   و د الحدث ب دموع و الرصاص      مسيل اسلنا الذي زار المنطقة بع  ال
ازع           وا في االراضي المتن ذين تجمع زارعين ال ا الحي لغرض تفريق الم اد       عليه ي أيج ا أدى ال يهم بالضرب مم  و انهالت عل

 .لهلع علي المواطنين  و سقوط جرحي و هيمنة حالة الخوف و االنساءحاالت اختناق شديدة بين االطفال و 

ا                    الشورى أآد مراسل    و غ      لغرض  ان األراضي التي تدعي شرآة قصب السكر بأنها بحاجة ماسة له  توسيع مشاريعها تبل
 و األراضي نسمة ال تملك اي مصدر للرزق اال هذه         1025 تتألف من    أسرة 45 الي ما يقارب     ملكيتها هكتارًا و ترجع     200

دخل         تملك هذه االسر مستندات و       ذه االراضي و ت تهم له ي ملكي دل عل د  المدعي مواثيق ت ر  » نصيري  «  العقي « رئيس مغف
 اعتراض رجال القرية و تشديد حدة االشتباك و تقع هذه األراضي            اثارو قام بضرب النساء و المزارعين بحيث        » السويسة  

ي  120000 الخطة التوسعية لمشروع قصب السكر البالغ مجمل اراضيه ضمنالمتنازع عليها    ذا  هكتارًا و تم عل  الصعيد  ه
ر من  ـ 200شراء اآث در ب دة تق ة نفسها بأسعار زهي ارًا في المنطق ال 2200000«  هكت د »  ري د أآ د و ق ار الواح للهكت

ي              الشوريالمزارعون في لقائهم مع مراسل أسبوعية        وافقتهم عل د م وظيفهم بع وم بت  بأن وعدت شرآة قصب السكر بأن تق
ة        150 اعدت قائمة مؤلفة من      قدبيع االراضي و     دان األراضي الزراعي م تو ولكن  مزارعًا عاطل عن العمل بسبب فق ف ظ  ل
 . شخصًا و ذلك بشكل موسمي غير دائم 20بعد استالمها اال 

 البيع و أعرب عمليةنسمة هذا ما جعل الوضع مأساويًا و تدفع المزارعين لمقاومة » 25«  آل أسرة الـ انفس قد تتجاوز و
ع         دأح أنهم مستعدون لبي ة  بشرط تعويضهم بأراضي     األراضي  المزارعين ب دفعها       زراعي الغ التي ت أّمن المب م ت  أخري ألن ل

ة             بالنسبةالشرآة اي شئ       اتهم و سوف يواجهون مأساة حقيقي ع       إذا لحي ي بي دموا عل ا اق ذآورة و   أراضيهم  م  للشرآة الم
ات وشتائم من                  لألعما الشديدين الناس عن شجبهم و استنكارهم       أعرب ل التي قامت بها الشرطة و مما تعرضوا له من إهان
ل  واتقب ن ق ذه  األم ن ه د م ة الح ات المعني وا الجه ال و طلب ر األعم د اإلسالمية غي ي توج وة الت لطة و فج ين الس رة ب  آبي

 .المواطنين 

ة ه العنف في     عامًا و قد مارست مع     96البالغ من عمر    » حاج خالف ناصري    «  باعتقال   الشرطة قامت   آما ه و    عملي  اعتقال
أن      اشتباكالذي قد لقي حتفه في » سالم برموي « و الد   » يونس برموي «  لنا   أآد ان و للسبب نفسه ب  سابق في نفس المك
ا استمرت الشرآة بممارساتها     إذا ة  م يهم سماع صوتنا          العدواني زارعين و عل ل الم ة من قب ة فسوف تشتد المقاوم  الظالم

الحاج جاسم   « بالذآر و خص باألمرمس اسماع المسئولين و طلب منا ان نوصل رسالته الي المعنيين        لم يال  الذيالمبحوح  
 .الذي عرف بموافقة الناقدة لهذا المشروع » شديد زاده 

وا من            » حاج جاسم شديد زاده      «  مزارعًا في مكتب     20 من   اآثر قد تجمع    و ه األهواز و طلب ل مدين واب ممث  النظر في     الن
 . من القنابل المسلية للدموع شظاياو جلبوا معهم » همسايه ها «  تجمعوا امام مكتب جريدة امرهم آما
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ة  و اني قري د  »  العميشة « تع ي بع ع عل ي تق اورة و الت ري المج ة 10و الق ومترات من مدين واز «  آيل ات »األه  من أزم
 . من خالل قلة المواد الغذائية يأتياقتصادية حادة بحيث رصدت حاالت عديدة من سوء التغذية و فقر الدم الذي 

 الداخلية في لوزيربأن يعزم تقديم سؤال  » الشورىأسبوعية  «في اتصال هاتفي مع » شديد زادة  « أآد جانب آخر من
 القانوني الذي مارسته قوات الشرطة في هذه القضية و التي أثارت اعتراض المواطنين غيراألسبوع القادم و ذلك لسلوك 

 ال يسمح بمصادرة فالقانون من حق المزارعين عدم البيع و في المقابل علي الشرآة ان ترضي المواطنين  قال انو
 دستوريتذآر  « و اآد لنا بأنه ينوي أن يقدم شكوي او . االراضي و ان الملكية الخاصة محترمة في اإلسالم و الدستور 

 مع آافة المسئولين المحليين و المحافظة مكثفةاالتصاالت » شديد زادة « لرئيس الجمهورية في هذا الشأن و قد اجري » 
 . بخصوص التعاطي الصحيح مع هذا الحدثالسريعو أوضح لهم الصورة و طلب منهم التحرك 

اننا نناشد منظمة العفو الدولية وآافة المنظمات الحقوقية واإلنسانية العالمية وآافة الخيرين والشرفاء في العالم للضغط على 
 .طات اإليرانية للكف عن ممارساتها الشوفينية والقمعية والالإنسانية بحق شعبنا العربي األحوازي في إيرانالسل

 
 دمتم سندًا وعونًا للشعوب المضطهدة في العالم
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