
  

 
 

  
أكد أن اإلصالح السياسي منظومة متكاملة ولكل بلد خص:المحليه الحكومة تحيل القانون إلى الفتوى والتشريع لتحديد شروط ترشيح وتصويت النساء:ألولى

 

 

 

 قائمة مطالب طويلة لكروبي مقابل منحه أصوات اإلقليم

 االستخبارات اإليرانية تعذب المعتقلين

 األهوازيين العرب في الساحات العامة
 
 :خاص¯ « السياسة»

قدمت الجبهة الشعبية اإلسالمية في األهواز قائمــة مطالـب باسـم               
الشعب العربي في األهواز إلى رئيس مجلس الشورى اإليراني السابق            
والمرشح لالنتخابات الرئاسية مهدي كروبي مقابل دعمـه بأصــوات                
العرب األهوازيين في وقت كشفت فيه مصادر المعارضة العربية فــي                    
األهواز عن قيام السلطات اإليرانية بشن حملة اعتقاالت جديدة ضــد                     
الناشطين العرب وتنفيذ عمليات جلد وتعذيب بحقهم فـي الساحــات                   
العامة بعد اتهامهم بالسطو المسلح وهي تهمة معتادة ضد كـل مـن                    

 .يعارض النظام اإليراني في اإلقليم ذي الغالبية العربية
وقالت الجبهة اإلسالمية الشعبية اإلسالمية في األهواز ان امينها العام                  

مطلبا تعتبر شروطا نهائية لدعم المرشــح              12سلم كروبي قائمة من       
 .اإلصالحي في انتخابات الشهر المقبل الرئاسية

في المئة من عائدات النفط على إقليم          5وتتضمن المطالب منح صرف      
وزراء عرب في الحكومة المقبلة وتسمية عدد من                 4األهواز وتعيين     

المديرين العامين لمؤسسات الدولة في اإلقليم يكونون مـن العـرب                 
األهوازيين وتنص المطالب على انشاء منطقتي تجـارة حــرة فــي                 
مدينتي عبادان والمحمرة وسوقا تجاريا حدوديا في مدينة البسيتيــن               

 .وعدم نقل مياه نهر كارون الى خارج االقليم
وشددت الجبهة ذات النفوذ القوي في األهواز في مطالبها على منــع               
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المستوطنين الفرس من اإلقامة في األهواز واالفـراج عـن جميــع               
 .ابريل الماضي 15المعتقلين منذ انتفاضة 

من جانبه كشف التيار الوطني الديمقراطي العربي األهوازي في بيان                   
نسخة منه أمس ان السلطات اإليرانية اختطفت فــي          « السياسة»تلقت  

مدينة تستر عددا من الشبان العرب خالل مظاهرة ضد القمـع الـذي                   
 .تمارسه أجهزة االستخبارات اإليرانية ضد العرب

وقال الحزب المعارض ان كال من سلمان فرج اهللا كعب وحسن بنسي                
ابن موال وعلي عارف نسب كعبي وعلي طليلـي وحبيــب فـرج اهللا                  

مايو الجــاري    5وعادل طليلي اختفوا بعد المظاهرة التي خرجت يوم               
 .فيما تنكر السلطات األمنية اإليرانية اي معرفة لها بمصيرهم

وقال البيان ان أهالي الشبان حاولوا مرارا معرفة مصير ابنـائهم إال                    
 .ان مساعيهم قوبلت برفض جهاز االستخبارات اعطاءهم اي معلومة
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