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تحرك عاجل
إعدام رجلين من عرب األهواز ،و ثالثة يتهددهم خطر اإلعدام
المدرسان؛ هادي راشدي و هاشم شعباني عموري  ،كالهما من أبناء األقلية العربية في األهواز في إيران  ،أعدما سر ًا
في نهاية يناير /كانون الثاني .بيما ظل ثالثة آخرون من عرب األهواز عرضة لخطر اإلعدام.
في  29يناير /كانون الثاني دعا مسؤول من وزارة االستخبارات أسرتي هادي راشدي و هاشم شعباني عموري
إلخبارهما أن الرجلين قد أعدما ودفنا قبل بضعة أيام  ،ولكنه لن يكشف عن مكان الدفن  .وذكر المسؤول لألسرتين أنه
عام للرجلين  ،وأن أمامهم  24ساعة فقط لتقبل العزاء بشكل فردي .و قد تم دفن
لن يسمح لهما بإقامة مجلس عزاء ٍ
الجثتين في قبرين ال يحمالن عالمات مميزة في واحدة من المقابر الثالث في إقليم خوزستان المعروفة بالمصطلح
الدرج " لعنت آباد") و المخصصة لمن يعدمون من السجناء السياسيين .وأمر مسؤولو وزارة االستخبارات أسرتي
هادي راشدي و هاشم شعباني عموري بعدم التحدث مع منظمات حقوق اإلنسان و إال واجهوا العواقب القانونية.
تم نقل هادي راشدي و هاشم شعباني عموري في  7ديسمبر /كانون األول  2013إلى مكان مجهول من سجن قارون
في األهواز بإقليم خوزستان ،مما أثار المخاوف من أن إعدامهم أصبح وشيك ًا .وكانا قد اعتقال في سبتمبر /أيلول
 ،2011مع محمد علي عموري وسيد جابر البوشوكة وسيد مختار البوشوكة ،لعالقتهم على ما يبدو بأنشطة ثقافية تعبر
عن األقلية العربية األهوازية في إيران .وحكم عليهم باإلعدام في  7يوليو /تموز  2012بعد إدانتهم بتهم من بينها "
محاربة هللا"

و" نشر دعاية مناهضة للنظام"  .وقد حرم الرجال الخمسة من االتصال بعائالتهم ومحاميهم طوال

األشهر التسعة األولى من اعتقالهم ،و يعتقد أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
ومايزال محمد علي عموري وسيد جابر البوشوكة وسيد مختار البوشوكة في سجن قارون حيث يسمح لهم بزيارات
أسرية أسبوعية مع أسرهم .غير أنها ما يزالون عرضة لخطر اإلعدام.
يرجى الكتابة فورا باللغة الفارسية والعربية و اإلنجليزية أو بلغتكم األصلية:


حث السلطات على تسليم جثماني هادي راشدي و هاشم شعباني عموري إلى أسرتيهما  ،وعدم إعدام الثالثة
رجال و إعادة محاكمتهم ،مع اتباع اإلجراءات التي تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ،ودون
اللجوء إلى عقوبة اإلعدام ؛



لحثها على التحقيق في مزاعم تعرض الرجال للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة و عدم السماح
باعتبار أي " اعترافات" تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب كدليل في المحكمة ؛



مطالبة السلطات بضمان حماية الرجال من التعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة ،ومنحهم العالج الطبي
الالزم و السماح لهم باتصال منتظم مع محاميهم وعائالتهم.

نرجو إرسال مناشداتكم قبل  28مارس /آذار  2014إلى:
المرشد األعلى لجمهورية إيران اإلسالمية
آية هللا سيد علي خامينئي
مكتب المرشد األعلى
جمهورية إبران اإلسالمية
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End of Shahid
Keshvar Doust Street,
طهران
جمهورية إبران اإلسالمية
Email: info_leader@leader.ir
Twitter: Call on #Iran leader
@khamenei_ir to release Arash Sadeghi
أسلوب المخاطبة :جنابكم
رئيس الهيئة القضائية
آية هللا صادق الريجاني
Number 4, 2 Azizi Street intersection
طهران
جمهورية إبران اإلسالمية
Email: info@dadiran.ir (Subject
)line: FAO Ayatollah Sadegh Larijani
أسلوب المخاطبة :جنابكم
كما يرجى إرسال نسخ إلى:
رئيس جمهورية إبران اإلسالمية
حسن روحاني
رئاسة الجمهورية
Pasteur Street, Pasteur Square
Tehran, Islamic Republic of Iran
:طهران
جمهورية إبران اإلسالمية
Email: media@rouhani.ir
Twitter: @HassanRouhani (English) and
)@Rouhani_ir (Persian
كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في بالدكم .نرجو إدخال عناوين هذه
الهيئات أدناه:
االسم العنوان  1العنوان  2العنوان  3فاكس رقم الفاكس البريد االلكتروني عنوان البريد االلكتروني صيغة
المخاطبة المخاطبة
نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعاله ممكن ًا .هذا هو التحديث
الخامس للتحرك العاجل ،12/137 :وامزيد من المعلومات انظر:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/053/2013/en
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إعدام رجلين من عرب األهواز ،و ثالثة يتهددهم خطر اإلعدام
معلومات إضافية
كان هادي راشدي و هاشم شعباني عموري ومعهم وسيد جابر البوشوكة وسيد مختار البوشوكة أعضاء أو مؤسسين
للمعهد الثقافي " الحوار" ،المسجل أثناء حكم الرئيس السابق خاتمي  ،والذي اعتاد على تنظيم فعاليات باللغة العربية ،
بما في ذلك المؤتمرات والدورات التعليمية ،و الدروس الفنية ،والملتقيات الشعرية في مدينة رمشير جنوب غربي البالد.
لكن هذه المنظمة حظرت في مايو /آيار  2005و تم القبض على العديد من أعضائها منذ ذلك الحين.
وفي أوائل عام  2011ألقي القبض على جميع الرجال الخمسة في منازلهم  ،قبيل الذكرى السادسة لالحتجاجات
واسعة النطاق من قبل عرب األهواز في أبريل /نيسان  . 2005اعتقل محمد علي العموري بعد عشرين يوم ًا من
إبعاده القسري عن العراق ،حيث كان قد هرب في ديسمبر /كانون األول  .2007لم يسمح له بالزيارات العائلية لألشهر
التسعة األولى بعد اعتقاله ،ومن المفهوم أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة .وقد أدخل هادي
الرشيدي الى المستشفى بعد إلقاء القبض عليه  ،نتيجة فيما يبدو للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة .وقال أفراد
عائلة سيد جابر البوشوكة أن فكه وأسنانه قد كسرت أثناء اعتقاله ،كما أن سيد مختار البوشوكة قد أصيب باالكتئاب و
فقدان الذاكرة نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة .و قيل إن هاشم شعباني عموري قد سكب عليه ماء
مغلي.

وقد ظهر كل من هادي راشدي و

هاشم شعباني عموري " االعتراف " على قناة التلفزيون الحكومية قبل المحاكمة ،وهما " يدليان باعترافاتهما" في
انتهاك للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة .وقد ظهر هاشم شعباني عموري و" اعترف" بأنه كان عضوا في " المقاومة
ال شعبية " ،وهي المجموعة التي قال إن لديها عالقات مع صدام حسين و معمر القذافي  ،القائدين السابقين للعراق
وليبيا .وقد ُوصف هادي راشدي بأنه " زعيم الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية" و قد شوهد وهو يقول إنه
شارك في هجوم على منزل كان فيه أربعة مسؤولين حكوميين.

في يناير/

كانون الثاني  ،2013أيدت المحكمة العليا أحكام اإلعدام الصادرة بحقهم  .في مارس /آذار عام  ،2013بدأ الرجال
إضراب ًا لمدة  28يوما عن الطعام احتجاج ًا على هذا القرار ،وعلى تعذيبهم المزعوم و غيره من ضروب سوء المعاملة،
و رفض سلطات السجن منحهم العالج الطبي .تم نقل جميع الرجال الخمسة في أغسطس /آب  2013إلى مكان مجهول
حيث تم احتجازهم لمدة تتراوح بين أسبوع وخمسة أسابيع.

في نوفمبر /تشرين الثاني أو ديسمبر /كانون األول  2013أعدم أربعة رجال آخرون من عرب األهواز ،هم :غازي
عباسي  ،وعبد الرضا أمير خنافره ،وعبد األمير مجدمي وجاسم مقدم بايام  ،بعد نقلهم من سجن قارون إلى مكان
مجهول في  3نوفمبر /تشرين الثاني  .علمت منظمة العفو الدولية أن عائالت الرجال لم تخبر بالموعد الدقيق لتنفيذ
اإلعدام  ،ال قبل التنفيذ وال بعد وقوعه  ،كما أنهم لم يتسلموا جثثهم .وقال محام عن أحد الرجال أيضا أنه لم يخبر مسبقا
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بموعد اإلعدام رغم المتطلبات القانونية بموجب القانون اإليراني التي تقضي بتلقي المحامين إخطار ًا بالتنفيذ قبل 48
ساعة من وقوعه.
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