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 حترك عاجل 
 إعدام أربعة من العرب؛ ومصري آخر غري معروف

 

ين، اجلنويب يعتقد أن ما ال يقل عن أربعة من أبناء األقلية العربية يف األحواز قد أعدموا يف إقليم خوزستان اإليرا
يونيو/حزيران، أو قريباً من ذلك. وال يزال مصري رجل خامس كان حمتجزاً معهم على ذمة القضية  18الغريب، يوم 

 نفسها غري معروف. 
 

 18يف مجشيد حيدراين ، وطه حيدراين)املعروف أيضاً حبيدري(، و عبد الرمحن حيدراينإذ أعدم ثالثة إخوة، وهم 
. وقد اقتيد رجل يعتقد أنه من أبناء عمومتهم، علي شريفيت قريب من ذلك، مع رجل يدعي يونيو/حزيران، أو يف وق

يونيو/حزيران، أو  9، معهم إىل مكان جمهول من سجن قارون، يف عاصمة اإلقليم، األحواز، يوم منصور حيدراينوهو 
موظفني يف السجن أبلغوهم أبن قريباً من ذلك؛ ومن غري املعروف ماذا حدث له. وأبلغ سجناء آخرون أقارهبم أن 

الرجال مجيعاً قد اقتيدوا لتنفيذ األحكام الصادرة حبقهم عقب إدانتهم بتهميت "حماربة هللا" و"اإلفساد يف األرض" لقتلهم 
. وقالت العائالت إن 2011شخصاً واحداً على األقل، قيل إنه موظف مكلف بتنفيذ القانون، يف أبريل/نيسان 

جبرم القتل عقب تعذيبهم وإساءة معاملتهم. وكثرياً ما تقبل احملاكم اإليرانية "ابالعرتافات" اليت تنتزع الرجال "اعرتفوا" 
 ابإلكراه كدليل على اإلدانة. ومن غري املعروف مىت متت حماكمتهم أو إذا ما كانوا قد حظوا أبي متثيل قانوين. 

 

ألحوال دون استثناء ابعتبارها العقوبة األشد قسوة والإنسانية إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة اإلعدام يف مجيع ا
 وحطاً ابلكرامة اإلنسانية، وتدعو إىل إلغاء مجيع أحكام اإلعدام الصادرة يف إيران أو ختفيفها. 

 

 يرجى الكتابة فوراً ابلعربية أو ابإلجنليزية، أو بلغتكم األصلية:

 

الرمحن حيدراين وطه حيدراين ومجشيد حيدراين وعلي شريفي،  لإلعراب عن شعوركم ابلفزع إزاء إعدام عبد •
 ودعوة السلطات إىل إيضاح مصري منصور حيدراين، وإبالغ عائلته فوراً، وعدم إعدامه إذا كان على قيد احلياة؛

 للسؤال عن حماكمة هؤالء الرجال اخلمسة والرجل السادس، أمري معاوي، مبا يف ذلك عما إذا كانوا قد متكنوا •
 من االتصال مبحامني من اختيارهم؛

لدعوة السلطات إىل ضمان محاية مجيع من حتتجزهم من التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة، ومتكينهم  •
 على الفور من االتصال املنتظم أبسرهم وحمامييهم، وتوفري الرعاية الطبية الكافية هلم. 

 

 إىل:  2012أغسطس/آب  9يرجى أن تبعثوا مبناشداتكم قبل 

 مرشد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
 آية هللا سيد علي خامنئي

 مكتب املرشد األعلى 
 هناية شارع الشهيد كيشفار دوست -شارع اجلمهورية اإلسالمية

 طهران



 مجهورية إيران اإلسالمية
 info_leader@leader.irبريد إلكرتوين: 

 : ما مصري السجني احملكوم ابإلعدام منصور حيدراين؟Iran leader@khamenei_ir#" تويرت:

 مساحة املرشد األعلى طريقة املخاطبة:
 

 رئيس السلطة القضائية
 مساحة آية هللا صادق الرجياين

 ]عناية[ مكتب العالقات العامة
 شارع عزيزي 2، 4رقم 

 جادة ويل العصر، فوق تقاطع شارع ابستور
 هرانط

 مجهورية إيران اإلسالمية
 info@dadiran.ir بريد إلكرتوين:

 حقل املوضوع: عناية السيد آية هللا صادق الرجياين
 صاحب السماحة طريقة املخاطبة:

 

 وابعثوا بنسخ إىل:
 األمني العام للمجلس األعلى حلقوق اإلنسان

 حممد جواد الرجياين
 اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان

 ]عناية[ مكتب رئيس السلطة القضائية
 جادة ويل العصر، فوق تقاطع شارع ابستور

 جنوب القصر اجلمهوري
 1316814737طهران، 

 اجلمهورية اإلسالمية يف إيران
 iran.ir-info@humanrights بريد إلكرتوين:

 حقل املوضوع: عناية معايل حممد جواد الرجياين
 

املمثلني الدبلوماسيني إليران املعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى إدراج العناوين الدبلوماسية  وابعثوا بنسخ إىل
 املدرجة أدانه:

 

 اطبة، رقم الفاكس، الربيد اإللكرتوين، طريقة املخاطبة، طريقة املخ3، عنوان 2االسم، عنوان أول، عنوان 

 

 كما يرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله. هذا هو 

 

. وملزيد من املعلومات: 77/12التحديث األول للتحرك العاجل: 
org/en/library/info/MDE13/013/2012/enhttp://www.amnesty.  
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 حترك عاجل 

 إعدام أربعة من العرب؛ ومصري آخر غري معروف
 

 معلومات إضافية
 

 األحواز أثناء اضطراابت حدثت يف إقليم خوزستان، يف 2011يف أبريل/نيسان يعتقد أنه قد قبض على هؤالء الرجال 
، أو حنو ذلك، أبلغ موظفون يف وزارة 2012مارس/آذار  5واعتقلوا مبعزل عن العامل اخلارجي لشهور عديدة. ويف 

االستخبارات أسرهم أبن احملكمة العليا قد أيدت أحكام اإلعدام الصادرة حبق مخسة منهم، على األقل، وأهنم سوف 
ون أمام املأل "يف األايم القليلة املقبلة". وحكم على واحد من الرجال، وهو أمري معاوي، الذي اعتقد فيما سبق أنه يعدم

 سنة يقضيها يف "املنفى الداخلي"، بعيداً عن مقر سكنه. 15قد حكم عليه ابإلعدام، ابلسجن 
 

. ويعيش معظم العرب اإليرانيني يف إقليم خوزستان وتشكل األقلية العربية يف األحواز إحدى األقليات العديدة يف إيران
اجلنويب الغريب الغين ابلنفط. ومعظمهم من املسلمني الشيعة، ولكن ورد أن بعض هؤالء قد حتول إىل اإلسالم السين، ما 
زاد من شكوك احلكومة حيال عرب األحواز. وتعيش بعض جمتمعات العرب السنة يف جنوب غرب إيران، على شواطئ 

ليج الفارسي. وقد دأب املواطنون من أبناء األقلية العربية على لفت األنظار، مراراً وتكراراً، إىل ما يعانون من هتميش اخل
 يف إيران، وإىل الطريقة اليت مييَّز هبا ضدهم يف جماالت التعليم والتوظيف والسكن واملشاركة السياسية واحلقوق الثقافية. 

 

، أعقبتها سلسلة من التفجريات 2005مجاهريية حاشدة يف أيريل/نيسان  وشهد إقليم خوزستان مظاهرات
واالعتقاالت اجلماعية بعد انتشار مزاعم أبن احلكومة ختطط لتوزيع السكان العرب على أحناء متفرقة من البالد، أو 

من حيث  -ق اإلنسانوفق ما تنص عليها املعايري الدولية حلقو  –حتاول احلد من ممارستهم حلقوقهم السلمية كأقلية 
رجالً الحقاً بزعم التورط يف  15التعبري عن ثقافتهم اخلاصة واستخدامهم لغتهم العربية. وأعدم ما ال يقل عن 

 التفجريات. 
 

، وأثناءها وبعدها اعتقال العشرات، إن مل يكن 2011أبريل/نيسان  15وشهد إقليم األحواز، قبل املظاهرات، يف 
ية العربية يف املنطقة. وورد أن بعضهم تعرضوا للتعذيب أو لسوء املعاملة؛ حيث تويف أربعة رجال املئات، من أبناء األقل

، ورمبا نتيجة للتعذيب أو 2011مارس/آذار ومنتصف مايو/أاير  23من عرب األهواز يف احلجز، وفقما ذكر، ما بني 
عرب األحواز، مبن فيهم واحد قيل إنه كان  لغريه من ضروب سوء املعاملة. وأعدم عقب ذلك ما ال يقل عن مثانية من

اجلماهريية. وقتل  2005. وأطلق على املظاهرات اسم "يوم الغضب" إحياء للذكرى السادسة ملظاهرات 16يف سن 
يف املصادمات مع قوات األمن، مبا يف ذلك يف حي  -ورمبا أكثر بكثري -ما ال يقل عن ثالثة )وفق رواية السلطات(

شخصاً ُزعم أهنم قتلوا. وتدعي مصادر من عرب  27يف األحواز. إذ تلقت منظمة العفو الدولية أمساء  ماالشيا للفقراء
األحواز أن أعداد القتلى كانت حىت أعلى من ذلك. وال تستطيع منظمة العفو الدولية أتكيد هذه التقارير نظراً لعدم 

ات سيطرة مشددة على تدفق املعلومات إىل داخل مساح السلطات اإليرانية للمنظمة بزايرة البالد. وتفرض السلط
 اإلقليم ومنه إىل اخلارج، ما حيول دون زايرة الصحفيني األجانب خلوزستان.   



، 2012يناير/كانون الثاين ومطلع فرباير/شباط  10شخصاً يف الفرتة ما بني  65إىل  50وورد أنه قبض على ما بني 
مارس/آذار  2إقليم خوزستان، أثناء فرتة التحضريات لالنتخاابت الربملانية يف  يف ما ال يقل عن ثالثة أماكن منفصلة يف

؛ كما ورد أن شخصني، على األقل، لقيا مصرعهما يف احلجز خالل هذه الفرتة. ودعا بعض السكان العرب 2012
عارات تدعو يف األحواز، وخاصة يف مدينة شوش، مشال وسط خوزستان، إىل مقاطعة االنتخاابت، وأعقبت ظهور ش

إىل مقاطعة االانتخاابت على اجلدران يف شوش موجة من االعتقاالت، حسبما ذكر. ورمبا كانت بعض االعتقاالت 
األخرى ذات طبيعة وقائية وهتدف إىل منع عقد أي جتمعات لعرب األحواز، سواء مبناسبة الذكرى السنوية للمظاهرات 

لدعم شعيب تونس ومصر، واليت ووجهت ابلقمع العنيف، أو يف  2011فرباير/شباط  14اليت عمت اإلقليم يف يف 
أبريل/نيسان، ما بني أواخر مارس/آذار  15الذكرى السنوية "ليوم الغضب". ويف الفرتة اليت سبقت مباشرة ذكرى 

من عرب األحواز، حسبما ذكر، وذلك يف أعقاب احتجاجات  25ومنتصف أبريل/نيسان، قبض على ما ال يقل عن 
انً شىت يف اإلقليم. وورد أن آخرين اعتقلوا يف يونيو/حزيران، مباشرة قبل عمليات اإلعدام وبعدها، بينما عززت عمت مد

 السلطات من إجراءاهتا األمنية يف اإلقليم حتسباً لوقوع اضطراابت، رداً على تنفيذ أحكام اإلعدام. 
 

 االسم: منصور حيدراين وأمري معاوي
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