
. کشور فعالیت دارند100سازمان حقوق بشري غیردولتی است که در بیش از 164، فدراسیون فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر
.استبرخوردار ناظر در کمیسیون حقوق بشر و مردم آفریقامقاملل، یونسکو، و شوراي اروپا و مشورتی در سازمان ممقاماین فدراسیون از 
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14.12 / 33.1.43.55.90.19+: بخش مطبوعات

بیانیه مشترك مطبوعاتی
)FIDH(فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر

)LDDHI(جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران 
1390فروردین 30

و سرکوب آنها پایان دهیدي ایرانبه تبعیض علیه عرب ها
of?var_mode=calcul-suppression-and-against-discrimination-http://www.fidh.org/Stop

سرکوب خشونت آمیز فروردین شروع شد، با25ز که در رواهواز، مرکز استان خوزستان در جنوب ایران، عرب هاي ایرانی دراعتراض 
خانم شیرین عبادي، . بنا به گزارش ها، چندین نفر کشته و زخمی و عده زیادي دستگیر شده اند. نیروهاي امنیتی ایران روبرو شده است

، 1390فروردین 29وز  دوشنبه در ر،کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان مللخانم پیالي، ، در نامه اي به 2003برنده جایزه نوبل صلح 
.خواهان رسیدگی به وضع درگیري ها در خوزستان شد

، تعداد زیادي از مردم آن زماندر . برگزار شد1384اعتراض هاي مسالمت آمیز اخیر در ششمین سالگشت اعتراض هاي اهواز در فروردین 
.نت دادن غیرعرب ها در خوزستان تظاهرات کرده بودنددر اعتراض به سیاست دولتی انتقال عرب ها به نقاط دیگر کشور و سکو

. می کنندسال هاست که تبعیض گسترده سیاسی، اقتصادي و فرهنگی در مورد عرب ها در خوزستان اعمال یدولتمردان جمهوري اسالم
سی عرب ایرانی، به ویژه پس از قابل توجهی از فعاالن سیاتعداد . غیرقانونی اعالم شد1385تنها حزب سیاسی نماینده عرب ها در سال 

.، در خوزستان اعدام شده اند1384اعتراض هاي سال 

میزان بیکاري در میان عرب ها بسیار باالتر . عرب ها، همچون گروه هاي قومی دیگر در ایران، از حق آموزش به زبان مادري محروم هستند
به این نتایج 2005در سال راي مسکن مناسب در پی دیدار خود از ایران گزارشگر ویژه سازمان ملل ب. از میزان متوسط در سطح کشور است

عرب هاي ایران در خوزستان پیوسته در فقر و بدون دسترسی به مسکن و خدمات اساسی زندگی می کنند؛ دولت زمین هاي : رسید
.)E/CN.4/2006/41Add.2, 21 March 2006, Summary(است تصاحب کردهبه قیمت هاي بسیار کمی کشاورزي آنها را 

: ، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گفتعبدالکریم الهیجی
دولتمردان باید فورا تمام بازداشت شدگان را آزاد کنند و با انجام تحقیقات مسؤوالن کشتار معترضان  مسالمت جوي عرب را به دست «

سرکوب معترضان مسالمت جوي عرب تنها آخرین حلقه از رشته درازي از حمالت به گروه هاي قومی ایران، یعنی عرب ها، . عدالت بسپارند
ما مطمئن هستیم که گزارشگر ویژه حقوق بشر در . ، ترکمن ها و دیگران، از ابتداي تاسیس جمهوري اسالمی استکُردهاآذري ها، بلوچ ها،

».ایران بخش مهمی از گزارش خود را به شرایط وحشتناك گروه هاي قومی ایران اختصاص خواهد داد

:بهنگاه کنیددر باره وضع گروه هاي قومی در ایران براي اطالعات بیشتر 
http://www.fidh.org/IMG/pdf/IrandiscrimLDDHI545a.pdf

و
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapport_Iran_final.pdf
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