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 األهوازيون يهددون بتفجير االنتفاضة
 مجدداً ومقاطعة االنتخابات الرئاسية

 :رفسنجاني يمد غصن الزيتون لواشنطن
 أميركا قوة عظمى ال يمكن تجاهلها

 
 :خاص -« السياسة»

 :الوكاالت -عواصم 
هددت أحزاب المعارضة العربية األهوازية في المنفى بإعادة تفجيــر                   
االنتفاضة الشعبية في االقليم اذا لم توقف السلطات االيرانية والسيما                
وزارة االستخبارات ممارساتها القمعيــة الوحشيــة ضـد المعتقليــن               

كما أعلنت األحــزاب مقاطعتهــا ألي مرشـح         , والمدنيين األهوازيين   
لالنتخابات الرئاسية االيرانية ال يعلن صراحة دعمـه انهـاء معانــاة                   
برز                         الشعب العربي في األهواز وذلك في الوقت الذي سـعى فيــه ا
مرشحي التيار المحافظ الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني لمد غصن              
الزيتون الى الواليات المتحدة األميركية ودعـا للبــدء فـي تحسيـن           

 .العالقات بين البلدين
وأعلن الرجل الذي يرجح ان يصبح الرئيس المقبل اليران انه يريــد                     
إصالح العالقات مع الواليات المتحدة لكن واشنطن عليهـا أن تتخـذ                

 .عاماً من العداوة 25الخطوات األولى النهاء 
وأكد أكبر هاشمي رفسنجاني في أول مقابلــة منـذ ان أعلــن عــن             
محاولته للفوز بوالية ثالثة لم يسبق لها مثيل كرئيس انه لن يتخلــى                      
أبداً عن البرنامج النووي للبالد وأجرى مقارنة بيـن تلــك الخطــوة                     

 .والتخلي عن اراض ايرانية
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ان هذا يشبه التخلي عن جــزء       »: «رويترز»وقال رفسنجاني لوكالة      
وخصوصا عندمـا    .. هذا حق بلدنا المشروع    »: واضاف« من اراضينا 

 .«يكون وفقا للقوانين واللوائح الدولية
 1989الرئاسة واليتين في الفترة مــن         ) عاما 70(وتولى رفسنجاني     

وأعلن في االسبوع الماضي انه سيخوض االنتخابات التي                 1997الى  
يونيو حيث تشير استطالعات الرأي الى انـه يتقــدم                 17ستجري في   

 .كثيرا على المرشحين اآلخرين
ويعتبر كثير من خبراء الشؤون االيرانية رفسنجاني محافظـا عمليـا                
يس                    يتمتع بسلطة ونفوذ لبناء جسور مــع الغــرب أكــثر مــن الرئ

 .االصالحي المنتهية واليته محمد خاتمي
ورداً على سؤال قال رفسنجاني ان العالقات مع الواليـات المتحـدة                   
ستكون قضية رئيسية وتابع من مكتبه الذي يقع في قصر اسـتخدمه                  

ليس هناك شك في     » 1979شاه ايران حتى الثورة االسالمية في عام          
 .«ان اميركا قوة عظمى في العالم وال يمكننا ان نتجاهلها

حركة »نقلت  « خوزستان»وفي تطور خطير لألحداث في اقليم األهواز            
عن أمين عام الجبهـة االسـالمية فـي             « التحرير الوطني االهوازي       

األهواز تهديده بإعادة تفجير األوضاع في االقليم ما لم تفرج السلطات                    
ابريـل    15األمنية االيرانية عن جميع المعتقلين العرب منذ انتفاضة                  

 .الماضي ووقف ممارساتها القمعية ضد السكان العرب في االقليم
نسخــة منــه ان الجبهــة   « السياســة»وقالت الحركة في بيان تلقت      

ية ان                    االسالمية ذات النفوذ القوي في األهواز أبلغت السلطات االيران
ستتحول الى بداية انتفاضة شعبية كبرى فـي           « اليوم»صالة الجمعة   

جميع مدن االقليم لن تتوقف اال بتحقيــق مطالـب الشعـب العربـي                  
 .األهوازي مهما كان رد فعل الحكومة عنيفاً

ودعت الجبهة الناخبين األهوازيين الى مقاطعة االنتخابات الرئاسـية                   
يوليو المقبل وتحويـل المناسـبة الـى كارثـة            17التي ستجري في     

انتخابية للجناحين المحافظ واالصالحي في ايران اذا تجاهلت طهـران                  
 .مطالب األهوازيين

وخصت الجبهة رئيس البرلمان السابق والمرشح االصالحي مهــدي             
كروبي بطلب إعالن دعمه لمطالب األهوازيين رسمياً مشيرة الى انها                   
ستؤمن له دعما شعبيا منقطع النظير اذا وافق على تمثيل األهوازيين                   

 .العرب باعتبارهم شريحة مضطهدة عرقياً
قالت حركة التحريــر الوطـني األهـوازي ان وزارة                , من جهة ثانية   
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االستخبارات والجهاز القضائي اللذين يهيمـن عليهمـا المحـافظون                
المتشددون أطلقا سلسلة اجراءات زجرية جديدة تتمثل فـي تكثيــف                  
اإلعالن عن تنفيذ إعدامات بحق معتقلين أهوازيين دون ذكر أسـماء                 
المعتقلين أو أسباب ادانتهم وإعدامهم وأشارت الى ان أحكاماً متوالية                   
بقطع أطراف شبان عرب شاركوا في انتفاضة ابريل الماضي أصبحت                      

 .«السطو المسلح»تصدر بشكل يومي وغالباً ما تكون التهمة هي 
أحكام باإلعــدام   »وكشفت الحركة ان القضاء االيراني يستعد الصدار               

شنقاً في مكان عام بحق عشرة شبان عرب بتهمــة تلقــي تحويـل               
 .دوالر أميركي فقط 700¯ خارجي يقدر ب

أعلن المركز األهوازي لحقوق االنسان في بيان ارسل الى                 , من جانبه 
ان عدد االشخاص الذين نفذت أحكام إعدام بحقهم وصــل                « السياسة»

حتى األمس الى تسعة فيما ينتظر عدد آخر مـن المعتقليــن أحكامــاً                   
مشابهة دون منحهم اي حق في توكيل محام كمـا ينــص الدسـتور                    

 .االيراني
ودعا المركز المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على طهران من أجل                      

واجبار السلطات على إعالن اسـماء          « المجزرة القانونية   »ايقاف هذه   
 .األشخاص الذين تم إعدامهم والتهم التي نسبت اليهم
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