
ود بشاري        ر األحواز              (آلمة األستاذ محم ة لتحري ام السابق للجبهة العربي ن الع اع مجموعة العمل) األمي في اجتم
 .2004-07-22الخاصة بالسكان األصليين في مقر األمم المتحدة بجنيف يوم 

  
  

 سيدي الرئيس
  

وق ة حق اع آل من منظم ذا االجتم ي ه شكرا إلتاحة لنا الفرصة لنتحدث باسم الشعب العربي األهوازي الذي يمثله ف
.اإلنسان األهوازية وحزب التضامن الديمقراطي األهوازي، ومنظمة الدفاع عن حقوق السكان األصليين في األهواز                          

          
  

ا دة قومي ان األصليين والشعوب المضطه ة وشجاعة لصالح السك رارات هام ذه ق ونأمل أن تتخذ خالل اجتماعاتنا ه
ية ات السياس رة المناقش ي دائ ورة ف رات محص ات والمؤتم ذه االجتماع ال ه ل أعم ا، وأن ال تظ يا وثقافي وسياس
ذه الشعوب، اوية لبعض ه والمجامالت الدبلوماسية، دون التوصل إلى نتائج ملموسة تسهم في تغيير األوضاع المأس
ة ة اإليراني تي تمارسها الحكوم يز ال ومنها شعبنا العربي األهوازي الذي يعاني األمرين في ظل سياسة القمع والتمي

 .ضده
  

 سيدي الرئيس
  

م لى التخلص من التخلف والظل ة إ وق الشعوب الساعي وق اإلنسان وحق ة بحق إن المجتمع الدولي والمنظمات المعني
ا بعض تي ترتكبه دة، يجب أن ال تسمح باستمرار االنتهاآات الخطيرة ال واالستبداد، وخصوصا منظمة األمم المتح
ي تي تأت لة األوضاع والظروف ال دة، مستغ م المتح ة األم الدول ضد السكان األصليين والشعوب غير الممثلة في هيئ

 . بها عادة المصالح المشترآة والمتداخلة بين دول العالم
  

وق اإلنسان احترام حق ة ب ا المعني ة العلي ة الدولي ا الهيئ دة باعتباره م المتح ة األم وعليه فإننا نوجه من هنا طلبا لمنظم
رارات حاسمة ورعاية مصالح شعوب العالم آافة دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون والدين أو الثقافة، أن تتخذ ق
د من دة، للتأآ ان األصليين والشعوب المضطه وق اإلنسان للسك ى أوضاع حق ة عل د المراقب وإجراءات عملية لتشدي

ذه الشعوب                 م بمصائر ه لتي تتحك دول ا ل ال ى. احترام هذه الحقوق من قب دول إل ذه ال ل ه د مث ي حال أن ثبت تعم فف
ن ه يتعي ة فإن ة وانتهاآات منظم انتهاك تلك الحقوق وخرق المواثيق الدولية في هذا المجال من خالل سياسات منسق
في ا  ان األصليين والشعوب الخاضعة لسيطرته ل السك في تمثي ا  تزاع حقه ا ان ا فيه ا، بم ة عليه فرض عقوبات دولي

   .األوساط الدولية وخاصة منظمة األمم المتحدة
  

ي   عبنا العرب ة ش ن لقضي اه الالزمي ام واالنتب ه االهتم ى أن يوج دولي إل ع ال دعو المجتم ة، ن ذه الغاي ع ه ا م وانسجام
اتها األهوازي التي تعمد الحكومة اإليرانية إلى القضاء على هويته القومية، وتجزئة مجتمعه التقليدي من خالل سياس
ر ة المجاالت، ومصادرة األراضي، والتهجي ريس في آاف ا فرض سياسة التف ة، ومنه ة الحالي وممارساتها العنصري
رك أوطانهم                                  ى ت رى عل اف والق .الجماعي وتلويث المياه، وإيجاد فيضانات مفتعلة بهدف إجبار أبناء شعبنا في األري

 .وشكرا
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