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 'جعلی'درگيری خونين در خوزستان در پی انتشار نامه 

2005آوريل  16شنبه  -گرينويچ  12:06: به روز شده

صفحه بدون عکساين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد

تظاهرات اهالی عرب شهر اهواز در 
استان خوزستان ايران به بروز نا آرامی 

و درگيری برخی از تظاهرکنندگان با 
نيروی انتظامی منجر شده و بنابر 

گزارشها، دست کم سه کشته بر جای 
 . گذاشته است

طرح دولت "تظاهرکنندگان نسبت به آنچه 
برای تغيير ساختار جمعيـتی اعراب 

 . خوانده شده، اعتراض داشتند" خوزستان

گزارش شده است که در شهر حميديه در 
نزديکی اهواز سه نفر در اثر اين درگيری ها کشته شده اند و خبرگزاريها از حمله 

تظاهرکنندگان به بانکها و پاسگاههای پليس و بر جا ماندن خساراتی در شهر اهواز 
 . خبر داده اند

بنابر اين گزارشها، نا آرامی در اهواز همچنين به مجروح شدن عده ای و بازداشت 
 . حدود دويست و پنجاه تن منجر شده است

برانگيزاننده اين نا آرامی، نامه ای منسوب به محمد علی ابطحی، رئيس سابق دفتر 
رييس جمهور ايران است که خطاب به سازمان برنامه و بودجه ايران و در زمانی 

نوشته شده که نام اين سازمان هنوز به سازمان مديريت و برنامه ريزی تغيير نيافته 
 .بود

در اين نامه از تغيير ترکيب جمعيتی استان خوزستان از طريق کاهش دادن نسبت سکنه
عرب آن و تغيير نام آن دسته از شهرها و روستاهايی که اسامی عربی دارند، صحبت 

 . شده است

 . آقای ابطحی و همچنين دولت ايران، اين نامه را جعلی اعالم کرده اند

رئيس جمهور نيز وزارت اطالعات را مأمور تحقيق در مورد اين نامه و انتشار آن 
 .کرده است

در نامه منسوب به آقای ابطحی در اين نامه، از 
تغيير ترکيب جمعيتی استان خوزستان از طريق 
کاهش دادن نسبت سکنه عرب آن و تغيير نام آن 

دسته از شهرها و روستاهايی که اسامی عربی 
دارند، صحبت شده است

اخبار روز 
  

بروز نا آرامی در برخی مناطق استان 
 خوزستان 

خاتمی توسعه پارس جنوبی را از 
 دستاوردهای دولتش خواند

' کالهبرداری ميلياردی'شرکت دخانيات 
 مديرانش را تکذيب کرد

اعتراض جمعی از نويسندگان ايران به 
 توقيف ماهنامه کارنامه

صفحه بدون عکساين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد
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