
  

 
 

  
الرئيس السنغالي غادر البالد في ختام زيارة رسمية استغرقت ثالثة أيام أجرى خاللها مباحثات مع سم:المحليه في برقية تهنئة للحبر األعظم الجديد:ألولى

 

 

 

 تحرك دولي لوقف قمع العرب في األهواز

 إسرائيل تطلق حملة دولية ضد إيران

 انتحاري400وطهران ترد بتعبئة
 
 :خاص -« السياسة»

 :الوكاالت -عواصم 
تبادلت إسرائيل وإيران االتهامات والتهديدات حيــث نظمــت الدولـة                   
العبرية حملة دولية غير مسبوقة لمطالبة طهران بكشف مصير الطيار              
االسرائيلي رون أراد الذي اسقطت طائرته في لبنـان إبــان الحــرب                 

فدائي لتنفيذ عمليات انتحارية ضد          400وردت طهران بتعبئة     , األهلية
 .اسرائيل

وتزامنت الحملة االسرائيلية مع بـدء تحـرك دولــي آخــر طالـب                   
ية فــي                الجمهورية االسالمية بتفسير ووقف القمع ضد األقلية العرب

بعد أحداث دامية أعلنت ايـران انتهاءهـا               « األهواز»اقليم خوزستان    
فيما أكدت الحركات األهوازية في المنفى استمرارها بشكل أكثر عنفاً                 

 .وتركيزاً
وفيما يبدو انه ملف جديد أضيف لقائمة متاعب ايران الدوليــة فقــد                
أطلقت اسرائيل حملة دولية ضد ايران بزعم محاولة التعـرف علــى                

 1986مصير الطيار االسرائيلي رون اراد الذي فقد في لبنان منذ عام                   
 .ويقول االسرائيليون انه نقل اليران بواسطة حزب اهللا اللبناني

االسرائيلية امس ان مدناً عـدة          « جيروزاليم بوست  »وذكرت صحيفة     
حول العالم ستشترك في فعاليات اليوم الدولي لالحتجاج ضد الحكومة                  
االيرانية الذي دعت اليه حركة التضامن الطالبي االسرائيلي في تحرك                 
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 .ضاغط على طهران للتعرف على مصير اراد
وذكر التقرير ان االحتجاجات ستركز على ما وصفته بانتهاكات حقوق                     

مشيرة الى ان هذه المظاهرات ستنظم في جنيف            .. االنسان في ايران   
وبرلين وباريس ولندن وسـتوكهولم وبروكسـل والهـاي واوتــاوا                  

 .ونيويورك وبوينس ايرس جنبا الى جنب مع مدن اسرائيلية
ونقلت الصحيفة عن الناطقة باسم حركة التضامن الطالبي االسرائيلية             
قولها ان مظاهرات االحتجاج تستهدف جذب انتباه المجتمـع الدولــي            

مؤكدة .. وكسب التعاون والتأييد ايضاً من جانب منظمات غير يهودية                 
 .أهمية توجيه رسالة عالمية تستهدف ايران

وتتزامن المظاهرات مع األيام األخيرة لمؤتمر لجنة األمـم المتحـدة                   
لحقوق االنسان المنعقد في جنيف الذي بدأ أعماله يوم الرابع عشــر                      

 .من شهر مارس الماضي وتنتهي غداً
هران                 400تجمع نحو   , في المقابل   امرأة ورجل ايرانيين امس في ط

 .للتطوع من أجل القيام بعمليات انتحارية ضد اسرائيل
امـرأة أعضـاء فــي الميليشيـات            150رجال و  250وتجاوب نحو    

االسالمية مع نداء منظمتين غير حكوميتين عملتا على حضهم علــى                  
التعبير عن دعمهم للفلسطينيين الذين ينفذون عمليات فدائية وإعالن              

 .«لالستشهاد»استعدادهم 
عة                  وتجمع الرجال الذين عصبوا رؤوسهم والنساء بالتشادور في قا

ال »واقعة في احدى الساحات الرئيسية في العاصمة ورددوا هتافـات                   
 .«إله إال اهللا محمد رسول اهللا

 .واستمعوا الى المنظمين يتلون فتوى دينية تشرع العمليات الفدائية
, وبحسب هذه الفتوى التي أصدرها آية اهللا حسين نـوري الهمــداني                     

مسموحة وتندرج في اطار الجهاد عندما يكون الفـارق            »هذه األعمال   
بين القوة العسكرية لجيوش االسالم وقوة العدو كبيرا جدا وال توجـد                    

 .«وسيلة اخرى تقليدية لبلوغ العدو في النقاط الستراتيجية
أفـواج النهضــة    »أعلـن نــاطق باســم حركـة          , على صعيد آخر  

ضابط           ) تنظيم عسكري (« األهوازية ان الحركة تمكنت من اختطــاف 
 .كبير في الحرس الثوري االيراني في مدينة معشور

ان الضابط وهو برتبة عقيد يعمل فــي اســتخبارات              »وقال المتحدث    
وقد تم اختطافه فـي        , القوى البحرية للحرس الثوري المنطقة الثانية           

وان , مدينة معشور الساحلية أثناء خروجه من أحد البيوت المشبوهة           
الحركة تريد استبداله بجميع المعتقلين من أبناء مدينة معشور الذيـن                
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تم اعتقالهم عقب المظاهرات الدامية التي شهدتها المدينة يومي األحد                       
 .«واالثنين الماضيين

وجاء في البيان الذي حمل توقيع مكتب اإلعالم الخارجي التابع لحزب                    
النهضة العربي األهوازي انه سيقوم بتوزيع الصور واألوراق الثبوتية                
للضابط المذكور على وسائل اإلعالم إن لم تقم السلطـات االيرانيـة                 

وهدد بقتل الضابط إذا ما وصلت األمور الــى طريــق          , بتلبية مطالبها   
 .مسدود

وذكرت مصادر أهوازية ان أعمال العنف في االقليم تواصلت متخـذة                     
منحى تصاعدياً مشيرة الى قيام متمردين أهــوازيين بنســف شــركة               
مطاحن الدقيق في عاصمة خوزستان وقيام الحرس الثوري االيرانــي                  

 .بحملة اعتقاالت واسعة في أعقاب ذلك
غم                          وأكدت المصادر ان الجيش االيراني فقد السيطرة على االقليـم ر
قيامه بفرض حصار شبه كامل على المــدن والتجمعــات السكانيـة                    

 .الرئيسية ذات الغالبية العربية
أصدرت حركة التحرير الوطني األهــوازي بيانــاً حـول             , من جانبها  
دعــت فيــه  « االحتالل االيراني لألهواز    »لما أسمته    80¯ الذكرى ال  

الجامعة العربية الى الوقوف مع الشعب العربي فـي األهـواز فــي                      
مواجهة ما اعتبرته حملة إبادة وتطهير عرقي ضدهم تنفذها السلطات                    

 .االيرانية
االنتفاضة »نسخة منه مطالب     « السياسة»وتضمن البيان الذي تسلمت         

وتمثلت أساساً بحل وسط يستند الــى قيــام حكـم ذاتــي              « األهوازية
لألهواز وفق قوانين األمم المتحدة اضافة الى تحديد حصة األهوازيين                 

 .من ثرواتهم الوطنية حسب المعايير الدولية
كما طالب البيان باالفراج عن جميع المعتقليـن مــن أبنـاء االقليـم                     
والسماح بتدريس اللغة العربية الى جانب اللغة الفارسية في مدارس                     

 .االقليم
ضائي ايرانـي قولــه ان السلطــات                , في المقابل    نقل عن مسؤول ق

 344شــخصا مـن بيــن        140االيرانية ستمدد احتجاز ما يزيد عن        
اعتقلوا في جنوب غرب البالد في أعقاب أعمال العنف الطائفية التــي         

 .وقعت أخيراً والتي سقط خاللها خمسة قتلى على األقل
ولفتت االحتجاجات وهي األكثر دموية في ايران منذ سـنوات عـدة                    

« تشعر بقلــق بــالغ  »اهتمام واشنطن وقالت الخارجية االميركية انها          
 .وانها حضت الحكومة على ممارسة ضبط النفس
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ونقلت االذاعة االيرانية عن أمير خاني مسؤول االدعاء في األهــواز                
معتقال تـم االفـراج        344من   200عاصمة اقليم خوزستان قوله ان           

 .«عنهم
نددت اللجنة العربية لحقوق االنسان التي تتخذ من باريــس              , الى ذلك 

مقراً لها ومنظمة العدالة العالمية في الهاي بالخيار األمــني العنيــف              
الذي لجأت اليه السلطات االيرانية في مواجهة المظاهرات الشعبية في                 

 .خوزستان
وقالت المنظمتان في بيان مشترك انهما تملكان دالئل علـى تعـرض                     
المعتقلين لسوء المعاملة واشكال تعذيب مختلفــة واالسـتجواب فـي                

 .ظروف ال انسانية
وطالبت المنظمتان بوقف عمليات القمــع وأخـذ مطالــب االحتجـاج           

 .الشعبي والشبابي بعين االعتبار
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