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 مواجهات بين عرب األهواز والشرطة اإليرانية 
 :القبس -طهران 

اندلعت أعمال عنف في منطقة االهواز في محافظة خوزستان االيرانية التي يغلب العرب على سكانها اسفرت 
 .عن سقوط قتلى وجرحى

ان قتيال واحدا سقط على االقل نتيجة المواجهات التي جرت بين اهالي ) ارنا(وقالت وآالة االنباء االيرانية 
المنطقة والشرطة اثر الكشف عن رسالة مزورة نسبت الى مدير مكتب رئاسة الجمهورية السابق محمد ابطحي

 .لمحافظة خوزستان واعادة توطين العرب» بتغيير الترآيبة السكانية«تطالب 
 . ويقدر عدد السكان العرب االيرانيين في هذه المنطقة بحوالي مليوني نسمة

 
 *ـــــــــــــــــــــــ*التفاصيل * ــــــــــــــــــــــــ*

 
 رفسنجاني سيخوض االنتخابات الرئاسية

 قتلى وجرحى في مواجهات األهواز
 

 :طهران ـ القبس والوآاالت
» من المؤآد بدرجة اآبر«ذآرت صحف ايرانية امس ان الرئيس السابق اآبر هاشمي رفسنجاني صرح انه 

 .اآلن ان يخوض انتخابات الرئاسة
انه آان ينتظر تقدم مرشح مناسب بدرجة اآبر، لكنه متشائم اآلن بدرجة متزايدة ) عاما 70(وقال رفسنجاني 

 .من انه لن يتقدم أحد
 

 .»ترشيحي اصبح مؤآدا بدرجة اآبر«عنه القول في اجتماع ديني في شمال طهران » ايران«ونقلت صحيفة 
 

وجودي سيزيد االقبال على التصويت الى الحد «اليومية المؤيدة لالصالح قوله » شرق«ونقلت عنه صحيفة 
 .»االقصى

 
 عنف عرقي

 
وفي مجال آخر، ذآر مسؤولون امس ان قتيال واحدا على االقل سقط في اعمال عنف نشبت الجمعة في محافظة 

خوزستان االيرانية شارك فيها السكان العرب الذين يشكلون اغلبية بعد اشاعات حول خطة لتعديل الترآيبة 
 .السكان في هذه المنطقة المتاخمة للعراق

 
وذآرت وآالة االنباء االيرانية ان العرب خرجوا الى شوارع مدينة االهواز في اقليم خوزستان وحطموا سيارات

 .للشرطة ومصارف ومكاتب حكومية
 

 .»اعلم بالتأآيد ان قتيال سقط«وقال جهان باخش خانجاني المتحدث باسم وزارة الداخلية 
 

وتحدثت قناة . اال ان رسول موسوي عضو البرلمان السابق عن االهواز ابلغ رويترز ان اثنين او ثالثة قتلوا
 .في تظاهرات انفصالية 250عن مقتل ثالث عرب واصابة آخرين بجروح واعتقال » الجزيرة«

 
وقالت وآالة االنباء االيرانية ان الصدامات وقعت اثر نشر رسالة مزورة طالبت وزارة التخطيط بتعديل الترآيبة 

 .العرقية للمحافظة
 

زرع الفتنة «ونقلت الوآالة عن محافظ خوزستان فتح اهللا معين قوله ان هذه الرسالة مزورة ترمي الى 
 .»واحداث اضطرابات

 
وبحسب المحافظة، فان الرسالة نسبت خطأ الى محمد علي ابطحي الذي قيل انه آتبها عندما آان رئيسا لمكتب 

. ونفى ابطحي على موقعه االلكتروني ان يكون آتب هذه الرسالة. الرئيس االيراني محمد خاتمي
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 طباعة

 آافة حقوق النشر محفوظه لشرآة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر    
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