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 ِاعتقال مناضل بارز يف عربستان               
 
  
 أقدمت قوة من جهاز اِالستخبارات اإليرانية ـ فرع األحواز على ِاعتقال املناضـل البـارز األخ     

كاظم جمدَّم الكعيب ، عضو اللجنة املركزية يف حزب الوفاق اإلسالمي ، وذلـك يف يـوم األحـد                   
 يف مدينة األحواز ، وقد دامهت القوة األمنية املناضـل           2003املصادف األول من شهر حزيران عام       

املكتبة اليت يعمل هبا بشكل رمسي ، وِاستولت على كل املمتلكات اخلاصة بـه  : الكعيب يف مقر عمله   
] جهاز الكومبيـوتر  : [وكذلك العائدة للقسم الذي يعمل به ، من كتب وأوراق وجهاز حاسوب             

ات املكتبة ، مث دامهوا مرتله اخلاص ُمصادرين كلَ ما لديه من كتب             وأشياء أخر ترتبط بعمله ومبستلزم    
ومل تتضح أسباب هذا اِالعتقـال      . وأشرطة فديو وأجهزة حاسوب املتعددة واملستلزمات املتعلقة هبا         

املفاجيء يف ظروف عاملية تعاين منها الدولة اإليرانية جراء ضغوط مبذولة من قبـل بعـض الـدول                  
 .الكربى 

   اضل الكعيب عريب نشيط منتٍم حلزب الوفاق اإلسالمي ـ وهو حزب قومي عـريب إسـالمي    واملن  
ـ يعمل يف إطار الشرعية الدستورية جلمهورية إيران اإلسالمية ، وكان هلذا احلزب الدور الكبري يف                

بلدي ِاستنهاض أبناء عربستان ، وحثهم للمشاركة يف ِانتخابات جملس الشورى ، وِانتخابات اجمللس ال             
 اليت تكللت نتائجها جناحاً باهراً أضفى فرحاً على أبنـاء عربسـتان             2003اليت جرت يف شباط عام      

كلهم ، سيما على أبناء مدينة األحواز ، حيث حصد احلزب فوزاً غري مسبوق ، متثـل يف كسـب                    
 . احلزب لكل مقاعد املدينة التمثيلية للمجلس البلدي 

تقال هذا املناضل أتى يف أعقاب محالت مطاردة طالـت الكـثري مـن                  جتدر اإلشارة إىل أَنَّ ِاع    
الصحفيني واملثقفني والكتاب األحوازيني العرب جراء نشاطهم امللحوظ يف الدفاع عن قضايا أبنـاء              
قوميتهم ، ومكافحتهم للظلم واجلور الواقع عليهم بالكلمة الطيبة الصادقة ، وبشكل سلمي ، وضمن               

اين ، ولكن كما يبدو فإنّ السلطة اإليرانية أخذت تتخـبط يف اآلونـة األخـرية                إطار الدستور اإلير  
وصارت تضرب خبط عشواء ، فأقدمت بقمع كافة طالئع شرائح قوى اجملتمع اإليراين ، خاصة ممن                

األمين سيجعل مصداقية السـلطة     /وهذا السلوك السياسي  . ينتمون إىل أبناء شعبنا العريب األحوازي       
منعرج التدهور ، ويؤدي حتماً إىل سيادة الرتعات املضادة للدولة اإليرانية ، ومواجهـة              السياسية يف   

 .النظام بالعنف ، واِالستعانة بالقوة األجنبية املناوئة إليران 
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     يفرض على القيادة اإليرانية اِالهتمام مبصلحة الشعوب اإليرانية ، والبحث عن ُسـُبل اِالنفـراج        
 مؤثرات اِالستقطابات والتوترات يف اجملتمع اإليراين ، الـيت يتقـدمها مـنح              الذي يؤدي إىل ختفيف   

القوميات اليت تكون الدولة اإليرانية من عرب وأذريني وتركمان وأكراد وبلوش وغريهم حقـوقهم              
األساسية ، وحيل األزمة السـياسـية على أرضية وطنية بدالً من الغرق يف موجة اإلرهاب والقمـع                

الت اِالعتقال ، من جهة ، وتسهيل مهمة العدوان األمريكي احملتمل وتفريغه مـن              والبطش وشن مح  
 .مربراته الكثرية ، من جهة أخرى 
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