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 طلبت من شيوخ القبائل والعشائر العربية تهدئة المتظاهرين

ألف جندي الحتواء الموقف في منطقة األحواز 150طهران ترسل   
الكويت-أحمد السالمي 

سة                                               ه سيا ا يعتبرون ضد م رة مظاهراتهم  ة بتوسيع دائ ي المنطق ة ف ون يواصلون مظاهراتهم الغاضبة ضد السلطات االيراني مازال األحوازي
ل                                            من قب الل األحواز  انين الحت ذآرى الثم ول ال ع حل ذه المظاهرات االحتجاجية م اضطهاد تمارسها ضدهم السلطات اإليرانية وقد تزامنت ه

م1925الجيش اإليراني في إبريل عام  .  
 . وامتدت المظاهرات لتصل إلى مدن السوس والخفاجية إضافة إلى مدينة األحواز آبرى مدن إقليم عربستان
وات الشرطة                                     ع ق ي مواجهات م ة شخص ف اوز عدد الجرحى المائ وأفاد شهود عيان أن عدد القتلى بلغ أآثر من خمسة عشر شخصا فيما تج
وميليشيا الحرس الثوري التي أنزلت إلى الشوارع لمواجهة المظاهرات التي امتدت إلى مدن الخفاجية وشيبان والشوش ومدن احوازية أخرى                                
.  

وم،                           150وارسلت طهران ما ال يقل عن      د ي ًا بع ا يوم تي باتت تتوسع دائرته ذه المظاهرات ال اء ه ألف جندي لردع المتظاهرين العرب وإنه
  .وتجعل الحكومة اإليرانية تعيد حساباتها خاصة أن األحواز فيها جميع آبار النفط وموانئ التصدير
تدخل لوقف                                        البتهم بال ة وط ائر العربي ل والعش من جهة ثانية أآدت مصادر مطلعة أن السلطات اإليرانية قامت باالتصال بشيوخ وزعماء القبائ
ي                                      د من سخونة األحداث ف ا وتزي المظاهرات على أمل أن يساهم تدخلهم في تهدئة المتظاهرين التي تخشى السلطات اإليرانية أن تتسع رقعته
ين                                           ة العرب الذ ى مشارآ يرا عل ول آث يران تع ي إ ية ف ارات واألجنحة السياس سية وأن التي ات رئا لة على انتخاب ران مقب يما ان إي المنطقة الس
  .يتجاوز عددهم الثمانية ماليين نسمة في االنتخابات إال أن تصاعد وتيرة األحداث سوف يغير من هذه التوقعات
سلطاته قامت                                       في األحواز إن  ة  وات األمن اإليراني ام لق د الع امعي نائب القائ وفي تعليق رسمي على هذه المظاهرات قال الجنرال أسد اهللا ج

ة األحواز وأن من               , المالشية  , باعتقال أآثر من مائة وأربعين شخصا في مناطق حي العلوي                   وشلنك آباد وهي جميعها تقع في ضواحي مدين
  . بين المعتقلين عددا من الغجر العراقيين
من المناطق                                ا  لكن مصادر احوازية تقول إن المعتقلين تجاوزوا األلف بعد أن وصلت شرارة المظاهرات إلى مدن الحميدية والخفاجية وغيره
  . العربية األخرى
ية إال                                          نة الحميد ي مدي تل ف دا ق ة أشخاص وان شخصا واح وأضاف المسؤول األمني اإليراني إن عدد الجرحى في مواجهات الجمعة بلغ ثماني
ن                                      ين المتظاهري ناء مواجهات دارت ب ي منطقة علوي اث االت تمت ف دا أن اغلب االعتق وات الشرطة مؤآ يران ق تل بن قد ق ون  انه نفى أن يك
  .وقوات األمن
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