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إرتفاع عدد القتلى في      
 األحواز 

احوازيون يسرحـون     
  ضابطا ايرانيا
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  بأحزاب سياسية
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ــاء   ــارين زعم الج
ــر    ــيوخ العشائ وش
ــالبون     ــة يط العراقي
باستعادة االحواز من     

  ايران
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ية                       ) :خاص(ايالف   عبرت اوساط سياسية احوازية اليوم عن خشيتها من تسليم السلطات السور
ناشطا احوازيا يقيم في دمشق اعتقلته خالل اليومين الماضيين الى السلطات االيرانية فيما دعـت                    

واكد مصـدر    . المنظمة العربية لحقوق االنسان الى اطالق سراحه او السماح له بمغادرة سوريا                      
مس االول علـى              " ايالف"في حزب النهضة العربي االحازي ل      ان جهاز االمن السوري اقدم ا

وهو من   " المعروف باسم ابو نضال األحوازي          " اعتقال المواطن االحوازي طاهر علي مزرعة             
اعضاء الجبهة الديمقراطية للشعب العربي األحوازي ويقيم في دمشق منذ اكثر من ثالثة سنوات                          
وقادته الى جهة مجهولة وذلك على خلفية تحركه على االحزاب السورية والتنظيمـات العربيـة                    
قة                               لتي شـهدتها منط التي تتخذ من دمشق مقرا لها من اجل شرح تداعيات االحداث االخيرة ا
االحواز والممارسات القمعية للسلطات االيرانية ضدهم والتي افضت مؤخرا الى مقتل عدد منهم                         

 .هناك وصابة العشرات واعتقال المئات اثرمصادمات مع الشرط االيرانية 
ومن جهتها طالبت المنظمة العربية للدفاع عن حقوق االنسان في ليلن لها السلطـات السوريــة                           

 . باالفراج عن األحوازي مزرعة او السماح له بمغادرة االراضي السورية 

حواز                             واشار المصدر الى انه على الرغم من تأكيد حزب البعث العربي االشتراكي على ان األ
ها والجامعيـة                          غم    , ارض عربية مغتصبة ودرج ذلك في المناهج التعليمية المدرسـية من وبر

حد اهـم االطـراف                         المواقف التي ظهرت بها سوريا في ستينات وسبعينيات القرن الماضي كأ
لوطن العربــي وسـبق لهـا              ) عربستان  ( العربية المطالبة باعادت اقليم األحواز         الى خاضنة ا

صا بعـد                       احتضان حركات سياسية وطالبية احوازية عديدة على اراضية في السبعينيات خصو
اتفاقية الجزائر بين العراق وايران والتي على اثرها هاجر عدد من قيادات الحركـة األحوازيـة                         

اال ان موقف سوريا بعد الثورة االيرانيـة               .. العراق الى سوريا نتيجة للتضيق عليهم في العراق                
فت                       وتحالفها االستراتيجي مع النظام االسالمي الجديد قد تغير من القضية األحوازية حيـث اوق
ية األحوازيـة                             نشاط جميع الحركات واالشخاص االحوازيين على اراضيها واعتبرت ان القض

علىاعتقال خليـل    1982مجرد خالف حدود مع ايران وقد اقدمت االجهزة االمنية السورية عام                    
الذي كان يعيش في دمشق عقب خروجـه        ) امين عام الجبهة القومية لتحرير عربستان       (التميمي  

مة                                من العراق في السبعينيات وبعد فترة من االعتقال اطلقت سراحه لكنها افرضت عليـه االقا
له وال                         الجبرية ثم عادت في اواخرالثمانينيات واعتقلته مرة اخرى واخفت اثره منذ ان تــم اعتقا
يعرف لحد االن ما اذا اكان قد تم تسليمه الى ايران ام انه توفي في السجن خصوصا وانه كـان                              

واوضح انه على الرغم من جميع المناشدات التي توجهت بها عائلة                . يشكو من بعض االمراض      
التميمي الىالسلطات السورية للكشف عن مصيره اال أنها تقديم اي توضيح عن مصـيره وهـو                    
متزوج من سيدة سورية سمحت لها السلطات بالسفر مع ابنائها خارج البالد بعد ان حصل ابنائها                         

 . على اللجوء السياسي في استراليا عن طريق المفوضية العامة لشؤون الالجيين 
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 العودة لألعلى     أخبر صديقك   الصفحة   طباعة  
إنشاء وتطوير : أعدت هذه الصفحة بالتنسيق مع   حدودة

 بمشارآة
 مايكروسوفت

 AFPوآالة األنباء الفرنسية  -
  APاالسوشييتدبرس  -
 وآالة األنباء رويتر  -

 إيالف للنشر المحدودة   20
 والتوزيع والصياغة    إلعادة النشر
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