
  

 
 

  
اإلقتصا الجمعية النسائية دعت إلى منحها حقوقها السياسية كاملة:المحليه الخرافي لم يتسلم طلبا جديدا لعقد جلسة خاصة لمناقشة زيادة الرواتب:األولى  

 

 

 منظمة إيرانية تعترف بعروبة اإلقليم

 حملة اعتقاالت واسعة في صفوف عرب األهواز

 :خاص -« السياسة»
 :الوكاالت -طهران 

أعلنت السلطات االيرانية انها اعتقلت عدداً من متزعمي االضطرابات                 
وان , في اقليم األهواز الذي تقطنه غالبية عربية جنوب غرب ايران              

أشـخاص فيمــا أعلنـت حركــة        205عدد المعتقلين بلغ حتى اآلن        
المعارضة انها أطلقت سراح ضابط كبير         « أفواج النهضة األهوازية     »

 .كانت اختطفته خالل المواجهات في المنطقة
اعتقاالت القياديين   »وصرح مدعي عام االهواز عيراج اميرخاني ان           

متواصلة منذ صباح امــس   , وغيرهم من المتورطين في أعمال عنف   
وان الشرطة تتحرك على اساس المعلومات التي حصلت عليها مـن              

اشخاص مازالوا قيد االعتقال مـن          205كاشفاً ان   « ايرانيين معتقلين  
بين الثالثمئة الموقوفين خالل المواجهات بين قوات االمن وعدد من                   
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وأكدت مصادر رسـمية مقتــل        , سكان األهواز ومعظمهم من العرب        
 .خمسة أشخاص

الصدامات اعتقلوا علــى    « مدبري»وأوضح أميرخاني ان خمسة من       
 2250(اعترفوا بأنهم تلقوا عشـرين مليــون ريـال          »الفور وانهم    

مــن دون ان   « إللحاق الضرر بالمصارف واألماكن العامـة         ) دوالرا
السجــون بـدأت   »مؤكـدا ان     , يوضح من الذي منحهم هذه االموال      

تمتلئ من جديد مع اعتراف متظاهرين بـدورهم فـي االحتجاجـات                  
وبدأنا من خالل االعترافات تحديــد هويــة متزعمـي االضـطرابات              

 .«وآخرين شاركوا فيها
بيانا قالت فيه     « أفواج النهضة األهوازية     »أصدرت حركة    , من جانبها  

انه عقب اختطافها ضابطا كبيرا وتهديدها بقتلـه قامــت السلطـات                  
االيرانية بطلب الوساطة من شيوخ العشائر للعمــل علــى تحريـره                 
واتخذت اجراءات لتخفيف التوتر ومنها اعــادة فتــح المستشفيــات         

وتعهدت إطالق سراح المزيــد مــن         , والسماح للجرحى بتلقي العالج     
 .المعتقلين

وأكدت الحركة انها ردت على االجراءات الـتي اتخــذتها السلطـات                  
مشــيرة الــى ان    , االيرانية بإطالق سراح الضابط السبت الماضـي             

بة عقيــد ويعمــل فـي                    الضابط يدعى يوسف رشيدي ويحمــل رت
استخبارات القوى البحرية في ميليشيا الحرس الثوري فــي مدينــة              

 .معشور الساحلية
وفي خطوة هي االولى من نوعها اعترفت منظمة ايرانيــة بوجـود                
القومية العربية في ايــران وســمت المنطقـة باســمها عربستــان              

 ).االهواز(
في ايــران بيانــا بمناسـبة     « الموحدين األحرار  »و أصدرت منظمة      
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ان قيام جمهورية شــعبية فــي         »جاء فيه   « انتفاضة الشعب العربي   »
في الوقت  »ايران هو الضمانة اليران ونجاتها وجاء في البيان ايضا                 

الذي نعلن فيه مواساتنا وتضامننا مع الشعب العربي في جميع مدن             
عربستان ايران ونزوله الى الساحة في سبيل مواجهة نظــام واليـة          
الفقيه االستبدادي ومن اجل تحقيق حقوقه المشروعة بغية الوصول                 
الى الحرية واقامة الحكم الذاتي المحلي ندين بشدة النظام االستبدادي                      
لوالية الفقيه المطلق للخميني والتي تسببت خالل االيام االخيرة مــن                     
االنتفاضة في قتل وجرح واعتقال المئات من المواطنين اآلمنين فـي             

 .«هذه المنطقة
ان نظام الواليـة المطلقـة حــرم حـتى األقــوام               »: وأضاف البيان   

والمجتمعات االيرانية من حقهم االساسـي وهـو التعلـم بلغـة األم                     
واألنكى من ذلك انه ال يعترف حتى بوجود قومياتهم حتى انه يتجاهل                     
تسمية منطقة عربستان باسمها وكأنه لم يسمع بهذا االسم غافال عن                  
ان هذه المنطقة موجودة وقد تم تبديل اسمها مـن عربستــان الـى                        
خوزستان وقد غير النظام البهلوي اسم هذه المنطقــة والجمهوريــة            

 .«االسالمية االيرانية أقرت هذه التسمية
وبعد ان تطرق البيان الى مآسي القوميات االيرانية االخرى كاألكراد                     

ان »واالذريين االتراك البلوش والتركمان وغيرهم خلص الى القـول                  
النزعة الشوفينية لدى الفرس متأصلة في نفوسـهم وحـتى اولئــك               
الهاربين من الفرس الى الخارج ال يزالون يعتقدون ان ايران تعنـي                          
الفرس واللغة هي الفارسية محاولين انكار وجـود القوميـات فـي             

 .«ايران
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