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 السلطات اإليرانية تطارد قادة

 المقاومة األحوازية في دول الخليج
 
 :خاص¯ « السياسة»

كشفت مصادر في المعارضة العربية األحوازية أن السلطات اإليرانيــة                 
بدأت حملة مالحقات ومضايقات بحق المعارضين األحوازيين في دول              
الخليج العربية بعد صدور بيان يدعو الى إعالن استقالل اإلقليـم ذي                    
الغالبية العربية ويطالب بتدخل دولـي النقــاذ ســكان األحـواز مــن           

 .االضطهاد اإليراني
« السياســة»وقال رئيس المجلس الوطني األحوازي في رسالة تلقتها              

أمس انه بعد صدور بيان عن المجلس فـي الخـامس مــن اكتوبـر                    
الماضي يتضمن مبادرة تعرض على النظام اإليراني القبول بفكرة حكم                     

بطريقة مشابهة لما حـدث فـي         « خوزستان»ذاتي في إقليم األحواز      
كردستان العراق قامت السلطات اإليرانية وقــوات الحــرس الثــوري              

باالنتشار في مدن اإلقليم وشنت حملة اعتقاالت وتصفيات          « باسدران»
 .ضد نشطاء عرب معارضين لطهران

وأضافت الرسالة أنه على ضوء صدور البيان قام سفراء الجمهوريــة              
اإلسالمية اإليرانية في دول الخليج العربية باالجتمـاع مــع عناصـر                  

.. ايرانية مؤيدة للنظام وطلبوا منهم العمل ضد البيــان بكــل السبـل                
وتعهدت العناصر الموالية من جهتها بمالحقـة مــن اصــدر البيــان               

 .ومضايقتهم
أبو »وقال المعارض األحوازي الذي عرف عن نفسه في الرسالة باسم             

ان سبب غضب إيران الشديد على الجهة التي اصدرت البيان                     « فاطمة
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توحيد زعماء عشائر العــرب فـي       »يعود الى ان المبادرة تقوم على          
االقليم الذين بادروا فورا الى انشاء جبهات وحركات الطالق مرحلـة                    

 .على حد تعبير البيان« كفاح مسلح ضد االحتالل اإليراني
وطالبت الرسالة منظمات حقوق اإلنسان واألمم المتحدة بالوقوف الى                  
جانب السكان العرب في االقليم المجاور للعراق مشيرا الى ان قيـادة                    

سيدعو الى تدخل دولي على غــرار           « أمراء األحواز    »المجلس األعلى     
 .ما حدث في عدد من الدول التي خضعت الحتالل عسكري من جيرانها

وكان المجلس الوطني األحوازي وهو منظمة للعرب األحوازيين تعمل                  
في المنفى منح السلطات اإليرانية مهلة شــهر واحـد اعتبــارا مــن                     
الخامس من شهر اكتوبر الماضي لتقبل بعرضه تطبيق نظام فيدرالــي                

دولــة »بين ايران واإلقليم محذرا من انه سيعلن استقالل ما سـماها                  
من طرف واحد ويبـدأ الجهــاد           « اإلمارات العربية األحوازية المتحدة     

 .المسلح ضد السلطات اإليرانية
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