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 المقاومة األحوازية تفجر أنابيب الغاز اإليرانية
 

اعترف مصدر في وزارة النفــط االيرانيــة بمقتــل          : «ايالف»¯ لندن  
شخص واصابة اثنين اخرين في تفجير خط النابيب لنقل الغاز القــادم                
من ابار مدينة كجساران عبر مصفاة بيد بلند في منطقة ميــان كـوه                    
التابعة لمدينة سيد جري الى مجمع البتروكيماويات في ميناء معشور               

 .الواقع على الخليج العربي جنوب االحواز
وقال مصدر في حزب النهضة العربي االحوازي امس ان االنفجار ادى                     
الى احداث دوي هائل في خط االنابيب المستهدف والواقع على طريق                  
قرية الجراحي في منطقة سر بندر رأس الخليج على مقربة من ميناء               
الخوميني اكبر ميناء ايراني على الخليـج العربــي مشـيرا الــى ان                    
يون غاضــبون يطـالبون                   االنفجار نجم عن هجوم مسلح شنه احواز
ية واعــادة حقوقهــم                   هويتهم العرب السلطات االيرانية باالعتراف ب

 .المغتصبة 
ومن جهته قال مجتبى حسن خاني المدير التنفيذي لخط االنابيـب ان                  
تحقيقا يجري لمعرفة اسباب الحادث الذي اسفر عن مقتل احد الحراس             
وجرح اثنين اخرين مضيفا ان فرق االطفاء تسعـى للسيطـرة علـى                   

 .النيران التي ما تزال مشتعلة في موقع االنفجار
واضاف ان قوات كبيرة من فرق االطفاء التابعة لوزارة النفط ومجمع                    
شركة البتروكيماويات تقوم بالعمل على اطفاء النيران الــتي ارتفـع                  
لهيبها الى مايقارب الستين مترا واخذت تتسع رقعتها االمر الذي دفع                 
بأهالي القرى المجاورة الى ترك قراهم خشية تكرار الحادث الذي وقع               
الشهر الماضي في قرية مروك في مدينة درود في محافظة الرســتان                  
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االيرانية المجاورة لالحواز والذي ادى الى مقتل وجرح العشرات بعـد               
االنفجارات التي وقعت في خط لنقل البنزين القادم من االحواز باتجــاه              

 .طهران
يذكر ان هذا هو االنفجار الثالث من نوعه الذي تتعرض فيه المنشآت                      
النفطية االيرانية الى سلسلة من الهجمات خالل اقل من شهر ويأتـي                 
قبل ساعات من االعالن عن تعيين حاكم جديد لالحواز خلفـا للحاكــم                    
المقال فتح اهللا معين الذي دام حكمه قرابة ثـالث السنــوات شـهدت                    
خاللها االحواز سلسلة من االحداث الدامية وقد جاء تعييــن الحاكــم                 
الجديد وهو اللواء حياتي مقدم نائب قائد القوى الجوية في الحــرس                    
الثوري االيراني عقب تزايد االحداث االمنيةوالسياسـية فــي االقليــم               
والتي ادت الى وقوع سلسلة من االنفجـارات رافقهــا الكثــير مــن                  
المظاهرات االحتجاجية من قبل االحوازيين والتي سقط خاللها المئات                 

 .من العرب بين قتيل وجريح
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