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 العربية" االنتفاضة"إيران تواصل قمع 

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

انتقلت تداعيات ما بات يعــرف        : الوكاالت -فيينا   -طهران   -دمشق  
بانتفاضة األهواز العربية في ايران الى سورية مع اعتقال السلطــات              

في الوقــت  , األمنية هناك ممثل احدى الحركات األهوازية في دمشق               
استمرار المصادمــات     « السياسة»¯ الذي أكدت فيه مصادر أهوازية ل         

 .العنيفة بين المتظاهرين العرب وقوات األمن والجيش االيرانيين
وتزامنت التطورات األمنية مع بروز خالف جديد بين ايران واالتحــاد            
االوروبي في مفاوضات الطرفين حول البرنامج النووي للجمهوريـة               

 .االسالمية
ايرانــي ضـد العـرب األهوازييــن           -وفيما يبدو انه تنسيق سوري          

اعتقلت سلطات األمن السورية أبو نضال األهـوازي ممثـل الجبهـة          
 .الديمقراطية األهوازية في سورية بعد استدراجه بعيداً عن منزله

االعتقال الــذي يطــال   »ودانت جمعية حقوق االنسان في سورية هذا              
ويمارس نشاطه   , مواطنا من األهواز عربي األصل ويقطن في سورية        

 .«بإذن من السلطات
ال يكون هذا االعتقال على      »وتمنت الجمعية في بيان أصدرته امس ان       

باإلفراج الفـوري        »مطالبة « خلفية ما يجري في األهواز      السلطــات 
وفي حال عدم الموافقة على تصرفاته اعطاءه الفرصة لمغادرة               , عنه
 .«البالد

ودان المحامي هيثم المالح رئيس الجمعية هذا االعتقال الذي ينــدرج                
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ية الــتي تمارســها          »تحت ما أسماه     اطار استمرار الممارسات القمع
حتى اولئك الذين     , األجهزة األمنية بحق المواطنين السوريين وغيرهم         

فبدال من  , اتخذوا من دمشق عاصمة العروبة موئال للمساعدة والدعم        
, أن يتم مساعدته اعتقل لمجرد توزيعه بيانا حول مشكلتهم األخـيرة                   

 .«علما أن هذه المنظمة تمارس نشاطها منذ زمن بعيد في سورية
وتعتبره أرضــاً  « عربستان»يذكر ان سورية تطلق على األهواز اسم             

 .عراقية تحتلها ايران
ذكرت مصادر أهوازية ان المصادمات العنيفة بيـن العــرب               , الى ذلك  

 .والقوات االيرانية متواصلة لليوم الثاني عشر على التوالي
وأوضحت المصادر ان عدداً من المراكز العسكرية االيرانية تعرضــت              
لهجمات مسلحة بالتزامن مع تنفيذ قوات األمن حمالت اعتقـال فـي                    
المدن والقرى العربية مشيرة الى انه عثر على ثالث جثث لعرب على                  

 .ضفة أحد األنهار وقد بدا عليها أثار تعذيب شديد
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