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 ما نگراين عميق خودرا در باره امنيت و سالميت ده ها هزار پناهنده سياسي عرب 
اين پناهندگان از شهروندان عرب ايراين . خوزستاين و خانواده هاي آنان ابراز مي دارمي

منطقه خوزستان در جنوب غرب ايران هستند كه طي دو دهه گذشته بر اثر ستم و 
 ايران جمبور به ترك زادگاه خود گشته و در عراق آزار سياسي رژمي مجهوری اسالمی

 . پناهنده شده اند
 اكنون اين پناهندگان در معرض كشتار تاليف جويانه نريوها و مليشياي مسلح عراقي 

طرفدار رژمي مجهوری اسالمی يعين سپاه بدر قرار گرفته اند كه در ميان آنان پاسداران 
 آوريل با 9 بدر پس از سقوط رژمي عراق در نريوهاي سپاه. رژمي نيز رخنه كرده اند

لذا . پشتيباين حکومت مجهوری اسالمی از مرز گذشته و به درون عراق نفوذ كرده اند
 . اينك جان اين پناهندگان و خانواده هاي آنان شديدا در خطر است

 طي چند هفته گذشته سپاه بدر، پناهندگان عرب خوزستاين را به زور از اردوگاه هاي 
اهندگان شهرهاي كوت و عماره در جنوب عراق بريون رانده، خانه و حمل كسب و پن

 -اخريا افراد مسلح سپاه بدر . كار آنان را غارت كرده و سپس به آتش كشيده است
 به اعدام خياباين پناهندگان عرب –كه در ميان آنان نريوهاي امنييت ايران نيز فراوانند 

 . مجهوری اسالمی مشغولندخوزستاين و ديگر خمالفان رژمي 
 سال 70 اين پناهندگان وابسته به قوميت عرب ايراين استان خوزستان هستند كه طي 

گذشته براي دستيايب به خودخمتاري و احقاق حقوق سياسي و فرهنگي به مبارزه 
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 كه استان نفت خيزشان به تصرف نريوهاي 1925اين روند از سال . پرداخته اند
 و طي پانصد سال قبل از 1936اين استان تا سال . ز شده استدوليت در آمد، آغا

آن، عربستان ناميده مي شد اما دولت وقت ايران در آن سال نام آن را از عربستان به 
 . خوزستان تبديل كرد

 مليون نفر 6 تا 4 مجعيت تقرييب مردم عرب خوزستان طبق برآورد منابع خمتلف بني 
ر وزارت خارجه آمريكا مجعيت آنان را بيش از  حقوق بش2002گزارش سال ( است 

 ).  مليون ذكر مي كند4
از در آمدهاي خودرا از ميدان هاي نفيت استان خوزستان % 90 دولت ايران بش از 

 .  تامني مي كند– كه برابر با ميدان هاي نفيت عربستان سعودي و كويت است –
 مجهوری اسالمی  در سال  اندك زماين پس از سرنگوين رژمي شاه و پريوزي رژمي

، عرب هاي خوزستان مهچون ساير گروه هاي قومي و ملي در ايران، خواستار 1979
رژمي جديد هتران به اين خواسته ها . خود خمتاري و حق تعيني سرنوشت خود شدند

پاسخ منفي داد و با خشونت هر چه متامتر سازمان هاي سياسي و فرهنگي خلق عرب 
 و طي يك رشته 1980در تابستان . ل و آهنا را غري قانوين كرددر خوزستان را تعطي

برخوردهاي خونني با نريوهاي نظامي و غري نظامي رژمي ، هزاران تظاهر كننده وفعال 
گرچه اين تظاهرات و . سياسي كشته و زمخي و تعداد بيشماري دستگري شدند

) حممره(ي خرمشهر كشتارها مهه شهرهاي استان را در برگرفت، اما در شهرهاي مرز
براثر اين محالت و كشتارها و . عمق و وسعت بيشتري داشت) عبادان(و آبادان 

لذا در . دستگريي ها، اولني مهاجرت هاي سياسي عرب هاي خوزستان اجنام گرفت
 ده ها هزار نفر از آنان به نقاط مرزي شهرهاي جنويب عراق مهاجرت 1980سال 
 وپس از مصادره زمني 1990در سال هاي دهه موج بعدي مهاجرت سياسي . كردند

هاي كشاورزان عرب خوزستان و تصاحب اجباري آن به وسيله رژمي مجهوری اسالمی 
 .هدف از اين مصادره، اجياد پروژه توسعه كشت نيشكر خوزستان بود. اجنام گرفت
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منطقه عرب “ فارسيزاسيون”حكومت رژمي مجهوری اسالمی ايران طبق سياست هاي 
خوزستان، ايرانيان غري عرب را در مناطق عرب نشني اين استان وبه خصوص در نشني 

مناطق مرزي اسكان داده است تا بدينوسيله مجعيت عرب را كمرنگ و هنايتا هويت 
 . قومي، عريب و اتنيكي آنان را حمو و نابود سازد
 Marsh“يا “ عرب هاي هور”هزاران پناهنده بعدي عرب هاي خوزستان

Arabs”اينان . ند كه در باتالق هاي وسيع اما كم عمق مرزي زندگي مي كردندهست
توسط رژمي هاي ايران و عراق، “ هور العظيم”پس از خشك كردن آب هاي باتالق 

و سراجنام بايد از پناهندگان جنگ هشت ساله ايران . يب خامنان وبه عراق پناهنده شدند
ين شهرها و روستاهايشان جمبوربه و عراق نام برد كه در خالل جنگ و به علت ويرا

 . پناهندگي در شهرهاي مرزي عراق شدند
 ما براي حفظ جان اين پناهندگان و خانواده هاي آنان و به قصد جلوگريي از كشتار 
و آزار آنان توسط سپاه بدر و ديگر نريوها و ميليشياهاي مسلح رژمي مجهوری اسالمی 

يف جز پديد آوردن شرايط و حميطي نا امن  كه هد–و طرفداران آهنا در جنوب عراق 
 باتشكر.  از مشا تقاضاي كمك مي كنيم-اجتماعي و سياسي ندارند
 آمريکا-کميته حقوق بشر اهواز
 برای آزادی و دموکراسی در ايران) خوزستان(مجعيت عرهبای اهواز
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