
  

 
 

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

 

 

 وبعثة.. تدخل يومها العاشر "االنتفاضة"
 حكومية للتفاوض مع العشائر

 عبادي تطالب بالتحقيق في سياسة

 التطهير العرقي ضد العرب في األهواز

 :خاص -« السياسة»
 :الوكاالت -طهران 

طالبت الناشطة الحقوقية اإليرانية الفائزة بجائزة نوبل للسالم شيرين                     
عبادي بالتحقيق في التقارير التي تحدثت عن انتهاكات وتطهير عرقي                  

 .جنوب غربي البالد) خوزستان(ضد السكان العرب في اقليم األهواز 
معتقـالً    274وفي الوقت الذي أعلن فيه القضاء االيراني االفراج عن          

ممن شاركوا في المواجهات األخيرة في االقليم قالت مصادر أهوازية                    
في المنفى ان االنتفاضة متواصلة وتحدثت عن مصادمات جديدة بين                   

 .الجيش االيراني والشبان العرب الغاضبين
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وفي خطوة يتوقع ان تثير عليها حنق المحافظين واإلصــالحيين فــي             
ايران على حد سواء طالبت المحامية االيرانية شيرين عبادي بتحقيق                      
حول اضطهاد االقلية العربية في األهواز وسياسة التطهــير العرقــي                

 .ضدهم
وقالت عبادي في مؤتمر صحافي عقدته أمس مع عدد من الناشــطين             
هاً                    السياسيين والكتاب األهوازيين ان العنف في تلك المنطقة كان تنبي
الى السلطات االيرانية ودعت الحكومة الى أخذ مطالب االقاليم علــى                  

 .محمل الجد
وقالت مصادر في المعارضة األهوازية ان السلطات االيرانية اعتقلت                   
عقب المؤتمر الصحافي الكاتب والمفكر األهوازي يوسـف عزيــزي                  
وعددا من رفاقه بسبب مشاركتهم عبادي في حديثها لوكاالت األنبــاء                 

 .الدولية
من جهة ثانية كشفت المصادر ان لجنة تحقيق حكومية وصلت الــى               
مدينة األهواز كبرى مدن االقليم يرأسها مسؤول مـن أصـل عربــي               

 .للوقوف على الوضع المضطرب في المنطقة
وطالب زعماء العشائر العربية بالتوقف عن تغيـير أسـماء المــدن                 

 .والقرى الى الفارسية وهو ما وعد المسؤول االيراني بدراسته
وأكدت المصادر ان االنتفاضة تواصلت لليوم العاشـر حيــث وقعـت                   
مواجهات عنيفة بين المسلحين العرب والجيش االيرانــي وعناصــر             

 .الحرس الثوري في مدن الفالحية وعبادان والشوش واألهواز
وذكرت ان قوات الحرس الثوري شنت حملة اعتقاالت واســعة فــي              
األهواز طالت سبعين ناشطاً بعد ساعات من حملـة مماثلـة اعتقـل                  

 .شخصاً في مدينة المحمرة 50خاللها 
وأوضحت المصادر ان الحملة جاءت بعد قيام شــبان عــرب بحـرق                
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يق المــؤدي                      سيارتين تابعتين لعناصر المخابرات االيرانية على الطر
 .الى األهواز
أعلن المدعي العام في خوزستان ايرج امير خاني االفراج                , من جانبه 

 .معتقال ممن شاركوا في االحداث االخيرة 274عن 
معتقـال    173ونقلت وكالة االنباء االيرانية عن خاني قوله ان هنــاك                

اخر قيد االعتقال في مدينة االهواز ممن تم القاء القبض عليهم خالل                    
مشاركتهم في اعمال الشغــب والعنــف الــتي شــهدتها المحافظـة               

 .المذكورة
واشار خاني الى اعتقال السلطات االمنية االيرانية مجموعة تتألف من                    
خمسة اشخاص االسبوع الماضي في مدينــة االهـواز علـى صـلة                 
باالضطرابات االخيرة معربا عن امله بان يسهم هذا االمـر بالكشـف                    

 .عن العناصر الرئيسية المسببة لهذه االحداث
وكانت االهواز قد شهدت مسيرات تأييد لنظام الجمهورية االسـالمية              
االيرانية حيث اكد المتظاهرون اهمية الحفاظ على الوحـدة الوطنيـة                   

الرامية الى زرع الفتنــة واالختـالف         " مؤامرات االعداء "¯والتصدي ل 
 .بين ابناء الشعب االيراني

وبدأت أحداث اقليم خوزستان اثر نشر رسالة منسوبة الى المستشار                        
االسبق للرئيس االيراني محمد علي ابطحي تدعو الى تغيير التركيبـة                   
السكانية لهذه المحافظة فيما نفى ابطحي بدوره اصداره مثــل هـذه                     

 ".المزورة"الرسالة واصفا اياها ب 
أعلن الـرئيس االيرانـي الســابق أكــبر هاشــمي           , على صعيد آخر    

 17رفسنجاني أمس ترشيحه لالنتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في                  
 .يونيو على ما أوردت وسائل اإلعالم الرسمية االيرانية

ان ما يهمني حاليا هو نتيجة االنتخابات الرئاسية                 »وصرح رفسنجاني     
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واعتقد ان علي اإلقدام على تجرع هذا العلقم المرير حتى لو انني أود                    
 .«أن يتولى غيري هذه المسؤولية

المحافظ البراغماتي الذي مازال يعتبر مـن           , وأبقى آية اهللا رفسنجاني     
الغموض مخيما منذ أشهر على نواياه بشـأن           , أبرز شخصيات النظام   

 .االنتخابيةاالنتخابات متسببا في جمود الحملة 
خطا خطوة نحو     1997الى   1989وكان رفسنجاني تولى الرئاسة من          

ان واجبي الوطني واالسالمي يملي         »الترشح مساء األحد عندما أعلن        
اذا استمر المحافظون في االختالف حــول مرشـح               « علي ان اترشح  

 .وحيد
حاليا الرجل الثــاني فـي النظـام وراء           ) سنة 70(ويعتبر رفسنجاني   

المرشد األعلى آية اهللا خامنئي وهو يترأس مجلس تشخيص مصلحة                   
 .النظام أعلى هيئة تحكيم سياسية في الجمهورية االسالمية االيرانية

نه يضـاف الــى                  وقد يؤدي ترشحه الى فتح الحـوار االنتخــابي لك
الترشيحات االخرى التي أعلنها محافظون منقسمون على بعضهم مثل                
وزير الخارجية السابق علي أكبر واليتي المحــافظ المتشــدد وعلـي                  
الريجاني المدير السابق للتلفزيون االيراني والمستشار الحالي لــدى             
المرشد االعلى محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري ومحمـد                 

 .باقر قاليباف قائد الشرطة المستقيل
« الـذين  »وقبل أن يعلن ترشيحه قدم رفسنجاني نفسه على انه مـن                       

 .يقدرون على تحسين العالقات مع الواليات المتحدة
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