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 جالياتهم في الخليج ناشدت األمين العام 
 لألمم المتحدة التدخل لوقف المجزره

 األهوازيون يتهمون إيران بشن

 حملة إبادة عرقية ضد العرب
 
 :خاص -« السياسة»

 :الوكاالت -طهران 
اتهمت أحزاب أهوازية في المنفى السلطات االيرانية بتنفيذ حملة إبادة                 

ذي الغالبية العربية مؤكدة سقوط          ) األهواز(عرقية في اقليم خوزستان        
مئات القتلى واعتقال اآلالف خــالل ثالثـة أيـام مـن المواجهـات                     
المتواصلة بين متظاهرين عرب وقوات األمن والجيش االيرانيين لكن              
طهران نفت ذلك وكشفت عن سـقوط ثالثــة قتلــى فقــط واعتقـال                

التي أكدت وجود أطراف خارجية وأجهــزة          « المحرضين على الفتنة    »
 !إعالمية عميلة وراءها

في بيانات ميدانيـة عـدة         « حركة التحرير الوطني األهوازي         »وقالت  
أصدرتها أمس ان المصادمات بين الشبان العرب والقوات االيرانيـة                 
اتخذت طابعاً اكثر عنفاً حيث استخدم الجيش االيراني المروحيات لقمع              

 .المتظاهرين
جريح اضافة الــى     2000قتيالً و   370وأكدت الحركة سقوط أكثر من       

عربي بينهم قيادات سياسية في التنظيمات              7000اعتقال ما يزيد عن     
 .المعارضة

وأضافت ان المصادمات توسعت لتنتقل الى مدينتي عبادان والمحمرة               
مشيرة الى ان السلطات االيرانية قامــت بقطــع الكهربــاء والميــاه           

Page 1 of 3

4/19/2005file://C:\DOCUME~1\ST\LOCALS~1\Temp\3T3Y6BBZ.htm



والهاتف عن مواقع المواجهات ومنعت الصحافيين من الوصول الــى             
 .االقليم

وجددت الحركة اتهامات سابقة للجيش االيراني بمنع الجرحــى مـن             
الوصول الى المستشفيات لتلقي العالج حيث قضى عدد منهـم علــى                

كما أصدرت السلطـات أوامـر للصيــدليات           , أبواب مستشفى الرازي     
 .الخاصة بعدم صرف اي دواء دون موافقة أمنية مسبقة

وناشدت الحركة األهوازية منظمات حقوق االنسان ومنظمة أطباء بال                 
حدود وجمعيات الهالل األحمر الدولية التدخل النقاذ مئــات الجرحــى                
بينهم عدد كبير من النساء واألطفال من الموت بسبب حرمانهم مـن                 

 .الرعاية الطبية
من جهة ثانية نفى نائب األمين العام للحركة سيد طاهر آل سيد نعمة                      
ما ذكرته السلطات االيرانية عن تورط أطراف خارجيــة فـي اثـارة                      

مؤكداً ان حركته تعمل بشكل وطني مستقل وال تتلقى           , األحداث الدامية  
واتهم طهران بادخال أميركا في األحـداث الضـفاء              , أي دعم أجنبي   

 .طابع الخيانة على التمرد الشعبي
ووجه سيد نعمة الشكر باسم حركة التحرير الوطني األهـوازي الــى                   
الصحافة الكويتية لكسرها التعتيم اإلعالمي الذي تفرضه طهران على                  

وأكد سعي الحركة الى تدويل قضيــة العــرب األهوازييـن               , األحداث
 .باعتبارهم شعباً يخضع الحتالل عسكري أجنبي على حد تعبيره

في غضون ذلك وجهت الجاليات األهوازية في الخليج عــبر مكتـب                  
يت رســالة الــى                المفوضية السامية لشؤون الالجئين في دولة الكو
األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان طالبته فيها بالتــدخل لوقــف            

 .التي تشنها ايران ضد العرب في األهواز« حملة التطهير العرقي»
فــي بيــان  « التضامن الديمقراطي األهوازي    »أعلن حزب    , من جانبه 

نسخة منه انــه قـام بتسليـم الوثيقـة             « السياسة»صحافي تسلمت    
المنسوبة الى مكتب الرئيس االيراني محمد خاتمي والــتي تتضمـن                

في المئة من عرب األهواز عن ديــارهم الــى           75خطة إلجالء نحو      
 .منظمة األمم المتحدة

السبت « السياسة»نشرتها  (وقال البيان ان الحزب حصل على الوثيقة           
ولم يكشف عنهـا إال بعـد التنسيــق مـع              ) مارس الماضي  19يوم  

األحزاب والحركات السياسية في االقليم حيث جـرى تقـديمها فــي                  
 .مارس الماضي 24االجتماع األخير لألمم المتحدة في جنيف يوم 

وأكد البيان ان األحداث األخيرة في األهواز هي تحرك شعبي تلقائـي                     
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جاء نتيجة الكشف عن الوثيقة السرية وال عالقة ألي تنظيم سياســي                 
 .معارض به خالفاً لما تدعيه أجهزة اإلعالم االيرانية

أعلن الناطق باسم الداخلية االيرانيــة امــس ان ثالثــة             , في المقابل   
آخرون خالل مواجهات الجمعة بيــن       200أشخاص قتلوا فيما اعتقل      

 .قوات األمن والسكان العرب في خوزستان
لقد سقط ثالثة قتلى وتم اعتقــال           »وقال الناطق جاهانباكش خانجاني       

 .«شخص خالل المواجهات 200
اشارت حتى ذلــك    , القلقة جدا حيال اي مسألة اتنية       , وكانت السلطات 

 .«شخصاً 137الحين الى سقوط قتيل واعتقال 
الجمهورية االسالمية اإليرانية عن علي يونسـي              ونقلت وكالة أنباء     

المجرمـون   « أغلب المعتقلين شبان أبرياء       »وزير االستخبارات قوله    
 .«الحقيقيون هم من اثاروهم

اعتقلنا الكثير من الذين عملوا مـن وراء الستـار وبــدا                 »: وأضاف
 .«واضحا انهم على صلة بمحطات تلفزيونية مناهضة للحكومة

القطريــة « الجزيرة»وقررت الحكومة االيرانية إغالق مكتب فضائية          
 .بسبب تغطيتها لمواجهات خوزستان« بصورة موقتة»

من أولى القنوات التي تحدثت عن هذه االضطرابات         « الجزيرة»وكانت 
وأعلنت عن سقوط ثالثة قتلى ووصفت مـا يحـدث بأنهـا أعمـال                       
انفصالية ووجه وزير االستخبارات االيرانــي أصــابع االتهـام الــى           

« هي من الفضائيات التي تتحمل مسؤوليــة      »: الفضائية القطرية قائال    
 .«الجزيرة»فيما شدد التلفزيون االيراني ايضا لهجته حيال 
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