
  
 العربية" االنتفاضة"إيران تواصل قمع 

 !السلطات السورية تعتقل ممثل األهواز في دمشق
 :خاص -»السياسة «

ى سورية                       : الوآاالت -فيينا   -طهران   -دمشق  ران ال ي اي ية ف واز العرب انتقلت تداعيات ما بات يعرف بانتفاضة األه
في دمشق                      ة  ل احدى الحرآات األهوازي اك ممث ة هن ه مصادر            , مع اعتقال السلطات األمني ذي أآدت في في الوقت ال

 .استمرار المصادمات العنيفة بين المتظاهرين العرب وقوات األمن والجيش االيرانيين« السياسة»¯ أهوازية ل
ول                     رفين ح ي مفاوضات الط ي ف اد االوروب ران واالتح ن اي د بي روز خالف جدي ع ب ة م ورات األمني ت التط وتزامن

 .البرنامج النووي للجمهورية االسالمية
و نضال األهوازي                        -وفيما يبدو انه تنسيق سوري       ة أب وازيين اعتقلت سلطات األمن السوري ايراني ضد العرب األه

 .ممثل الجبهة الديمقراطية األهوازية في سورية بعد استدراجه بعيدًا عن منزله
ذا         طن في                   »ودانت جمعية حقوق االنسان في سورية ه ي األصل ويق واز عرب ا من األه ذي يطال مواطن ال ال االعتق

 .«ويمارس نشاطه بإذن من السلطات, سورية
س ان       درته ام ان أص ي بي ة ف ت الجمعي واز            »وتمن ي األه ري ف ا يج ة م ى خلفي ال عل ذا االعتق ون ه ة  « ال يك مطالب

 .«وفي حال عدم الموافقة على تصرفاته اعطاءه الفرصة لمغادرة البالد, السلطات باإلفراج الفوري عنه»
ماه               ا أس درج تحت م ذي ين ال ال ذا االعتق ة ه الح رئيس الجمعي م الم امي هيث ات     »ودان المح تمرار الممارس ار اس اط

حتى اولئك الذين اتخذوا من دمشق عاصمة         , القمعية التي تمارسها األجهزة األمنية بحق المواطنين السوريين وغيرهم            
ا أن    , فبدال من أن يتم مساعدته اعتقل لمجرد توزيعه بيانا حول مشكلتهم األخيرة                  , العروبة موئال للمساعدة والدعم        علم

 .«هذه المنظمة تمارس نشاطها منذ زمن بعيد في سورية
 .وتعتبره أرضًا عراقية تحتلها ايران« عربستان»يذآر ان سورية تطلق على األهواز اسم 

اني عشر                            , الى ذلك  وم الث ة متواصلة للي قوات االيراني ن العرب وال ة بي ذآرت مصادر أهوازية ان المصادمات العنيف
 .على التوالي

وأوضحت المصادر ان عددًا من المراآز العسكرية االيرانية تعرضت لهجمات مسلحة بالتزامن مع تنفيذ قوات األمن                           
دا                       د ب ار وق ى ضفة أحد األنه حمالت اعتقال في المدن والقرى العربية مشيرة الى انه عثر على ثالث جثث لعرب عل

 .عليها أثار تعذيب شديد
 جريدة السياسة الكويتية
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