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 حترك عاجل
 اختفى الرجل ومازال مكانه جمهولا 

د مازالت السلطات اإليرانية حىت اآلن مل حتدد مصري ومكان وجود يوسف سيالوي، من أفراداألقلية العربية يف األهواز اإليرانية، والذي يع
عذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، . ورمبا تعرض لالختفاء القسري ويتهدده خطر الت2009من املفقودين منذ نوفمرب/ تشرين الثاين 

 وكذلك اإلعدام خارج نطاق القضاء.
عاما من األقلية العربية يف األهواز اإليرانية، مفقود منذ  57علمت منظمة العفو الدولية مؤخرا أن يوسف سيالوي، الفين املتقاعد البالغ من العمر 

. أما 2009نوفمرب/ تشرين الثاين  6زله يف مدينة األهواز إبقليم خوزستان، حنو . وكان أحد أصدقاء العائلة آخر من شاهده يف من2009أواخر 
ن وذلك زوجته، اليت كانت خارج البالد لزايرة ابنتيهما اللتني كانتا تدرسان جبامعة دمشق يف سوراي، فقد أخطرت الشرطة أبنه يف عداد املفقودي

 الشرطة ملف هذا الشخص املفقود يف غضون ستة أشهر دون إجراء حتقيق واف.. وأغلقت 2009نوفمرب/ تشرين الثاين  8عندما عادت يف 
وواصلت السلطات إنكارها الرمسي العتقال يوسف سيالوي؛ على الرغم من أن أسرته تعتقد أنه حمتجز لديها بسبب القيود والتهديدات اليت 

ولني هبذا الصدد. وبعد بضعة أايم من اختفائه، قام ضباط من وزارة وكذلك للعدد الكبري من تصرحيات املسؤ  -تعرضت هلا األسرة منذ اختفائه 
 االستخبارات ابحتجاز الصديق الذي أخطر عائلة يوسف سيالوي ابختفائه ملدة ليلة واحدة، ومت استجوابه عن يوسف أثناء االحتجاز.

حياته يف خطر. وقد مت هتديد إحدى املتصالت        ويبدو أن الضباط ضربوا الصديق وهددوه قائلني له إنه اذا تكلم عن احلادث فستصبح 
ابلعائلة عن كثب، وأخربها مسؤول من احلرس الثوري أبهنا إذا مل تتوقف عن مجع املعلومات عن يوسف سيالوي، فإهنا سوف تُعتقل معه. وقد 

ة الوحيدة اليت أن ترى زوجها هي أن تعيد تعرضت زوجة يوسف سيالوي لقيود السفر الصارمة، وأخربها مسؤول من احلرس الثوري أن الطريق
 ابنتيهما إىل إيران. وزعم املسؤول أن البنتني كانتا على اتصال مع مجاعات املعارضة اإليرانية يف دمشق.

ره، مل يكن يوسف سيالوي انشطا سياسيا. ومع ذلك، فإن زوجته تنتمي لعائلة عربية نشطة سياسيا. عالوة على أن ابن عم يوسف سيالوي وصه
( كان شخصية ابرزة يف اجملتمع، وكان يدعو العرتاف أكرب حبقوق عرب األهواز. أسس منصور سيالوي 2008هو منصور سيالوي )املتوىف يف 

 حزابً سياسياً يسمى حزب التضامن الدميقراطي األهوازي قبل مغادرته إيران ووضعته السلطات حتت املراقبة بسبب نشاطه السياسي.
 ورا ابللغة اإلجنليزية أوالفارسية أوالعربية أوالفرنسية أواإلسبانية أولغتكم األصلية:يرجى الكتابة ف

  ملطالبة السلطات اإليرانية ابختاذ خطوات لتحديد مكان يوسف سيالوي ومصريه؛ 
 متكنه من  حلثها، إذا كان يف االحتجاز، على إطالق سراحه ما مل توجه إليه على وجه السرعة هتمة جنائية معرتف هبا، وأن

 التواصل الفوري مع أسرته، واحملامي والطبيب، وأن حتاكمه وفقاً إلجراءات تلتزم ابملعايري الدولية للمحاكمة العادلة؛
   حلثها على التصديق، على وجه السرعة ودون حتفظ، على اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وبروتوكوالهتا

 االختيارية.
إىل: 2016يونيو/ حزيران  7ناددات قبل يرجى إرسال امل
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  مكتب املرشد األعلى
 آية هللا سيد علي خامنئي  

 صيغة املخاطبة: مساحة املرشد    
 

                                          رئيس السلطة القضائية
 آية هللا صادق الرجياين 

         صيغة املخاطبة: مساحتكم                             
 

  وترسل نسخ إىل
 رئيس مجهورية إيران اإلسالمية

حسن روحاين                                      

 
 

فنرجو  كما نرجو إرسال نسخ إىل اهليئات الديبلوماسية املعتمدة يف بالدكم، الواردة يف القائمة أدانه. وإذا مل تكن يف بالدكم سفارة إيرانية
  البعثة إرسال املناددات إىل

                                                                                              الدائمة جلمهورية إيران اإلسالمية يف األمم املتحدة : 
 The Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations, 622 Third 
Avenue, 34th Floor, New York, NY 10017, US.  

 
 فاكس رقم الفاكس عنوان الربيد اإللكرتوين الربيد اإللكرتوين املخاطبة 3العنوان  2العنوان  1االسم العنوان 

 يرجى التحقق مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله.
 



 

 

 حترك عاجل
 مكانه جمهولا اختفى الرجل ومازال 

 معلومات إضافية

استدعاها مسؤولون من السفارة اإليرانية ي االبنة الكربى ليوسف سيالوي مبساعدة جالية الالجئني األهواز العرب يف سوراي. وقد قامت مىن سيالو 
 يف دمشق لالستجواب عدة مرات.

عندما كان يوسف سيالوي يزور ابنتيه يف دمشق، استدعاه مسؤولو السفارة هو وابنته مىن سيالوي  ،2009يف أكتوبر/ تشرين األول 
الستجواهبما قبل عودته إىل إيران، يف وقت الحق من ذلك الشهر. وكانت زوجة يوسف سيالوي خارج البالد وقت اختفائه. إذ كانت تزور 

ما أخطرت عائلة يوسف أبنه مل يره أو يسمع منه أحد منذ عدة أايم. ومنذ افتقاد يوسف ابنتيهما اللتني تدرسان جبامعة دمشق يف سوراي، عند
ي، وإىل سيالوي،  زارت زوجته املستشفيات واملشارح يف األهواز حبثا عنه. وقد كتبت رسائل إىل القائد االعلى االيراين آية هللا سيد علي خامنئ

تلف السلطات القضائية واألمنية. ولكن مت اجاهل جهود أسرة يوسف سيالوي يف احلصول على عضو الربملان من األهواز، وطلبت املساعدة من خم
أو " رمبا  معلومات عنه من السلطات. وقدم مسؤولون هلم رسائل خمتلطة خمتلفة، مبا يف ذلك ما قالوه هلم " رمبا تزوج والدكما مرة أخرى ولن يعود"،

بب مسألة قبلية". وأصبحت حتركات زوجة يوسف سيالوي اآلن مقيدة: فقد أبلغتها السلطات أبهنا لن فقد والدكما ذاكرته"، و " رمبا اختفى بس
 يسمح هلا مبغادرة إيران سوى مرة واحدة يف السنة، ومع ذلك، فإن قائمة البلدان اليت مسح بسفرها إليها حمدودة للغاية.

 البالد منذ فرتة طويلة أن احلكومة تقوم بتمييز منهجي ضدهم، ال سيما يف التوييف ويزعم عرب األهواز اإليرانيون القاطنون يف إقليم خوزستان يف
ة للتعليم واإلسكان والوصول إىل املناصب السياسية، وممارسة احلقوق الثقافية واملدنية والسياسية. إن عدم القدرة على استخدام لغتهم األم كوسيل

هم العميق وإحباطهم. وقد وثقت منظمة العفو الدولية حاالت عديدة حيث قبضت السلطات يف مرحلة التعليم االبتدائي مصدر آخر الستيائ
ورهن  Kاألمنية على عرب األهواز الناشطني سياسيا واعتقلتهم، هم أو أفراد أسرهم. ويف كثري من احلاالت احتجزهتم مبعزل عن العامل اخلارجي

م لالختفاء القسري، وابلتايل عرضتهم خلطر متزايد من التعذيب وغريه من ضروب سوء وعرضته Kاحلبس االنفرادي يف مراكز احتجاز غري معلنة
 املعاملة.

عتقال وقد أعرب أمحد شهيد املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبالة حقوق اإلنسان يف إيران، أيضا عن قلقه عرب تقاريره اليت توثق حاالت اال
ألنشطة احملمية اليت تعزز حقوقهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية واللغوية والبيئية. يف تقريره أكتوبر/ واالحتجاز واحملاكمات لعرب األهواز عن ا

، ذكر املقرر اخلاص أن عرب األهواز يتعرضون للتعذيب النفسي واجلسدي أثناء االستجواب، مبا يف ذلك اجللد أو الضرب. 2013تشرين األول 
وتلقوا هتديدات ضد أفراد أسرهم واحتجز أفراد من األسرة ابلفعل بغرض توريط اآلخرين، أو إرغام اآلخرين  وأجربوا على مشاهدة اإلعدامات،

إلجبار  2012على الذهاب إىل السلطات. وذكر أحد من جرت مقابلتهم أن ابن عمه، وابن شقيقه وشقيقه قد اعتقلوا يف يونيو/ حزيران 
 لى العودة إىل البالد. أطفاهلم، الذين يعيشون حاليا يف اخلارج ع



 

 

وينص على عدم اختاذ أي يروف استثنائية مربراً له. وعلى الرغم من أن كلمة "اختفاء" قد  ،وحيظر القانون الدويل االختفاء القسري حظراً مطلقاً 
سيما يف جمال حقوق  توحي بفعل غري ضار أو غري عنيف، إال أن حاالت االختفاء القسري تشكل يف الواقع انتهاكات قاسية وعنيفة، ال

أحياء  اإلنسان. فهو يقطع أواصر األفراد ابلعامل اخلارجي، ويرتكهم على علم أبن أحباءهم ليس لديهم أي فكرة عن مكان وجودهم أو ما إذا كانوا
 أو أمواات. ويتم بذلك وضعهم خارج محاية القانون وحيرمون من حقهم يف التمثيل القانوين أو احملاكمة العادلة.

 جلان مراقبة تنفيذ االتفاقيات، وحماكم حقوق اإلنسان وغريها من هيئات حقوق اإلنسان قد وجدت، مرارا وتكرارا، أن االختفاء القسري  إن
 ينتهك أيضا حق الشخص يف احلرية واألمان، وحقه يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة، وحقه يف العالج، 

ختفاء القسري كذلك "جرمية مستمرة"، تتواصل ما دام الشخص املختفي يف عداد املفقودين، ومادامت الدولة مل تقدم وحقه يف احلياة. واال
أحياان املعلومات حول مصريه أو مكان وجوده. واالختفاء القسري له أيضا أتثري عميق على أفراد أسر األفراد املختفني وأصدقائهم الذين يضطرون 

 بفارغ الصرب قبل أن معرفة ما إذا كان احبتهم أحياء أم أمواات.إىل االنتظار سنوات 
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