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 قتلى واعتقاالت في االهواز خالل صدامات بين العرب والسلطات: ايران
 2005/04/17     الحياة     حسن فحص -طهران 

آخرون في مواجهات نشبت في       137سقط ثالثة قتلى من عرب األهواز وعدد من الجرحى واعتقل                   
محافظة خوزستان مع القوات اإليرانية المسلحة، اثر نشر رسالة نسبت إلى محمد علـي ابطحــي،                 
وقيل انه كتبها عندما كان رئيساً لمكتب الرئيس االيراني، تطالب وزارة التخطيط التابعة للرئاسـة                          

 .بتعديل التركيبة العرقية لهذه المنطقة الغنية بالنفط المتاخمة للعراق
ويشكل السكان العرب غالبية السكان في هذا اإلقليم الذي أدت الصدامات فيه إلى وقـوع خسائــر                          

 .مادية في الممتلكات الحكومية والمصارف والسيارات
، وأن الرئيـس     »الرسالة مــزورة  «وأعلن الناطق باسم الحكومة االيرانية عبداهللا رمضان زاده أن                 

لمعرفة خلفيـات االضـطرابات والدوافــع         «االيراني محمد خاتمي أصدر أوامر بالتحقيق في األمر              
 .»واالشخاص الذين يقفون خلفها

وقــال عــن  .  ونفى أبطحي ان يكون كتب هذه الرسالة، مستبعداً عالقة األمر باالنتخابات الرئاسية                    
الى الهجرة واطالق اسماء فارسية علـى المـدن والقــرى                   )  خوزستان(انها تدعو عرب      «الرسالة  
للمنطقة، واعتبر   » لم يكن يوما قادراً على تعديل التركيبة العرقية           «وخلص الى القول إنه      .  »العربية

 .»أن أحداً لن يكون قادرا على القيام بذلك«
وكان رئيس مجلس صون الدستور أحمد جنتي حذّر خالل خطبــة الجمعـة أول مـن أمــس مـن                      

كما حذر هؤالء   .  »استغالل بعض المرشحين النعرات القومية في إيران لتمرير برنامجهم االنتخابي              «
من امكان عدم الموافقة على اهليتهم لالنتخابات الرئاسية، وهو األمر الذي عــاد النــاطق باسـم                       

الجميـع ملـزم حفـظ        «مجلس صون الدستور غالم حسين إلهام إلى تأكيده أمس، عندما اكـد ان                    
في حـال ثبــت أن أيـاً مــن         «وأضاف إلهام انه     .  »استقالل البالد ووحدتها وعدم المس بأسسها         

 .»المرشحين ال يعتقد بالنظام او بوحدة وتضامن البالد، فإنه سيواجه مشكلة
اعتبر عيسى سحرخيز مسؤول اللجنة االنتخابية لمرشـح االصـالحيين             » الحياة«وفي اتصال مع    

هذا الكالم موجه ضد معين وضد زعيم حركة تحرير إيران الليبرالية المحظورة                        «مصطفى معين أن    
يذكــر .  »ابراهيم يزدي، للتأثير عليها والتمهيد لرفض طلباتهما عند ترشحهما لالنتخابات الرئاسية                   

أن منطقة األهواز تخضع عادة إلجراءات أمنية مشددة وال تسمح السلطات بوقوع أي اضـطرابات                          
وأكد المعاون السياسي والعسكـري فـي المنطقــة          .  فيها، نظرا الى انها العصب االقتصادي إليران        

كداً عمليـة         »األوضاع عادت الى طبيعتها وتحت سيطرة القوى االمنية             «قدرت اهللا دهقان أن         ، مؤ
 .في األمر» أيد خارجية«التزوير في الرسالة المنسوبة إلى أبطحي، ملمحاً الى تورط 

وأشارت مصادر الى شكاوى متعددة من مسؤولي المنطقة تحدثت عن تهريب أسلحة من األراضي                           
 .العراقية في اتجاه الداخل اإليراني، االمر الذي كان تحدث عنه وزير األمن االيراني علي يونسي

وكانت إيران أعلنت على لسان القاضي المساعد في االهواز مقيمي فرد القبض على ثالثة وسبعين                        
 .شخصاً يتهمون بتهريب المخدرات واألسلحة واإلخالل باألمن العام والسرقة
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